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1.0 Innledning 
I denne eventyrsamlingen møter du eventyr fra hele verden, noen har du sikkert hørt om før og andre 
kan være nye for deg. Eventyrene har fått fine illustrasjoner og et språk som barn kjenner igjen – og 
språk vil du finne mange av i denne eventyrsamlingen, for det er ikke bare eventyrene som er hentet fra 
hele verden, men de fortelles på mange ulike språk også. 

Eventyrsamlingen retter seg mot elever og lærere i begynneropplæringen, samt for elever med 
morsmålene: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, dari, kurmanji, pashto, somali, swahili, tigrinja, tyrkisk, 
ukrainsk og russisk. Eventyrene kan leses på norsk i trykt bok eller man kan bruke AR-appen både med 
og uten bok. Man kan lese og oppleve eventyrene alene, sammen med en gruppe eller på storskjerm 
med en hel klasse. 

I denne veilederen vil det bli gitt en innføring i hva eventyr er og hvordan man kan bruke eventyr til 
samtaler som støtter elevenes begrepsutvikling, sosial kompetanse, muntlige deltakelse og kulturell 
forståelse. Dialogisk lesning som metode blir beskrevet og lagt til grunn for hvordan man leser og 
samtaler om eventyrene. Det gis praksiseksempler for hvordan samtaler kan støttes, og hvordan man 
kan bruke de ulike formatene/versjonene av eventyrene i formelle og uformelle læringssituasjoner. 

2.0 Eventyr; til glede 
og nytte 
Eventyr finnes i alle kulturer. Noen eventyr er folkeeventyr 
som har blitt overlevert muntlig fra generasjon til 
generasjon, og ble til slutt skrevet ned, mens andre er 
kunsteventyr som er skrevet av en forfatter. Historisk 
har eventyr blitt brukt som underholdning, men eventyr 
har også hatt en oppdragende rolle og formidlet verdier. 
Folkeeventyr kommer fra en muntlig fortellertradisjon og 
eventyrene har vandret over landegrenser.  
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Variasjoner av de samme eventyrene finnes i mange ulike land. Eventyrene i denne samlingen er hentet 
fra ulike deler av verden, og viser til et mangfold av tema og moralske dilemma. Folkeeventyrene er en 
del av vår kulturarv og på tross av at de er gamle og fra forskjellige land, gir moralen i eventyr tilgang til 
filosofiske og etiske samtaler som er like aktuelle for barn i dag. 

Eventyr begynner ofte med vanlige hendelser, men etter hvert som fortellingen utvikler seg, skjer det 
fantasifulle, dramatiske og magiske hendelser, og vi gjenkjenner fortellingen som eventyr. Barna får 
bli med inn i det dramatiske, farlige og spennende, der det gode vinner over det onde og det blir en 
lykkelig slutt, for eventyr ender alltid godt. Barn er opptatt av rettferdighet, hva som er rett og galt, og 
de moralske dilemmaene i eventyrene åpner for samtaler som er relevant for barnas eget liv. Selv om 
eventyrene er gamle, så kjenner vi oss igjen i dem. Eventyrene i denne samlingen er i tillegg gjenfortalt 
med et moderne språk som appellerer til og er gjenkjennelig for barn i dag, men en del typiske ord, 
beskrivelser og uttrykk som vi finner i eventyr er beholdt. Ved å stoppe opp ved disse beskrivelsene, 
ordene, begrepene og uttrykkene som vi ikke bruker i hverdagsspråket vårt, kan man gi barna en bedre 
språklig forståelse og større ordforråd. 

Eventyr har karakteristiske sjangertrekk som former handlingen. I eventyret møter vi en hovedperson, 
helten eller heltinnen, som har fått en utfordring eller skal nå et mål og eventyrets fortelling følger 
hovedpersonen på veien frem til målet og til en lykkelig slutt. I eventyret finner vi en stram og enkel 
fortellerstruktur, og det brukes faste formler, lover og rollefigurer. Eventyret har typiske start- og 
avslutningssetninger som «det var en gang», og «så levde de lykkelig alle sine dager». Handlingen i 
eventyr skjer kronologisk og kun det som er nødvendig for fortellingen blir tatt med. Gjentagelser 
og tallmystikk er typiske trekk ved eventyr, samt bruk av magiske tall som for eksempel i tre ønsker, 
tre griser og tre brødre. Bruk av tall som tre, sju og ni fører også til gjentagelse, slik som i de tre 
bukkene bruse, hvor den samme handlingen gjentar seg når de skal gå over broen. Disse trekkene ved 
fortellerstrukturen gjør at barn gjenkjenner gangen i eventyr, og får et mønster for å gjenfortelle og 
skape egne fortellinger. Fortellerkompetanse, også kjent som narrativ kompetanse, er en ferdighet som 
er nært knyttet til barnas egen formidlingsevne, muntlig og skriftlig, og fortellerstrukturen i eventyr 
hjelper barn når de selv skal gjenfortelle eventyret. 

I eventyr finner vi mange av de samme rollefigurene, som 
for eksempel trollet, reven, heksa, prinsessen, prinsen, 
kongen, overnaturlige vesen og dyr som kan snakke. 
Rollefigurene blir beskrevet som ensidige gode eller 
onde og representerer kampen mellom de to kreftene 
i mennesket. Det er som oftest bare to figurer i enhver 
scene eller møte, og ofte er det motsetninger mellom 
figurene, slik som god/ond, fattig/rik. Det at man møter 
igjen de samme rollefigurene i eventyrene gjør det lettere 
å forstå. Det forenkler både formidlingen og støtter 
gjenkjennelse. I eventyr ligger det som regel alltid en 
moral, og eventyr er derfor spesielt godt egnet til å ta opp 
moralske tema. Samtaler om tema som moralske dilemma 
krever et annet perspektiv enn samtalene i her og nå-
situasjoner og vi bruker andre ord og begreper. 
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Eventyrets underholdningsverdi er stor for barna og dette gjør at de vil høre eventyret igjen og igjen. 
Eventyr bruker samme fortellerstruktur, formler, gjentagelser, rollegalleri og tallmystikk som skaper 
gjenkjennelse for barna, noe som støtter deres forståelse og egen formidling av eventyr. Dette skaper 
mange muligheter for å starte ulike samtaler og trekker frem ulike sider ved eventyret. Men hvordan 
gjennomfører vi dialogisk lesning med eventyr? 

3.0 Dialogisk lesning av eventyr 
Med begrepet dialogisk lesning er lesning blitt mer enn bare å lese en bok for barn fra perm til perm. 
Dialogisk lesning som metode viser potensialet som ligger i leseaktiviteter og handler om alt det som 
kan skje mellom begynnelse og slutt, hvis vi åpner opp for dialog, for samtalen. Dialogisk lesning har 
som mål å gi barna muligheten til å undre seg og samtale om tema man møter i bøker og eventyr. Det 
er barnas aktive deltakelse i samtalen som er i fokus. Den voksnes oppgave er både å skape et felles 
utgangspunkt i eventyret og støtte og oppmuntre til samtale underveis. For å få til en god dialogisk 
lesning med eventyr må man ha tid – tid til å formidle og tid til å stoppe opp og samtale om handlingen 
underveis. Bruk av lesestopp, hvor den voksne stopper opp i formidlingen og stiller åpne spørsmål, er 
en god måte å invitere barna inn i samtalen. Det samme er å gi rom for barns spontane initiativ og bruke 
disse som utgangspunkt for samtale. Den voksnes oppgave er ikke å komme med svar på spørsmålet, 
men heller å skape en felles undring der barnas bidrag er fokuset. Den voksne bygger på barnas bidrag 
og støtter samtalen videre ved å bekrefte og å stille oppfølgingsspørsmål til barna. Tema for samtalen 
kan ta sin egen vei, men hovedfokuset er at barna får delta aktivt i samtalen og skape ny mening og 
forståelse sammen.  Barnas aktive deltakelse i samtalen gir mulighet til å øve seg på å fortelle, bruke 
språket sitt, og bli en del av et felleskap. 

En voksen leser eventyret om de tre grisene med tre 
barn, Kaia, Carlos og Ive. Barna kjenner eventyret godt 
og smiler forventningsfullt når grisene begynner å bygge 
huset av strå. Den voksne stopper opp og spør: «Hva tror 
dere kommer til å skje?» «Ulven blåser det ned!» svarer 
barna i kor. «Hvordan ville du bygget huset, Ive?» spør den 
voksne. Ive forteller at hun ville bygget et hus slik hun 
bor i, av tre, men som er sterkt. Den voksne viderefører 
Ives bidrag: «Ive ville bygget et hus av tre, hvordan ville 
du bygget huset ditt, Carlos?» Carlos forteller at han 
ville bygget det av sement, og under jorda, så ingenting 
kunne ødelegge det.  Kaia lurer på hvordan Carlos skal 
puste under jorda og en ny samtale om hvor mennesker 
kan oppholde seg og greie å puste begynner. Etter hvert 
runder den voksne av og sier; skal vi se hvordan det går 
med grisene og huset? Den voksne fortsetter å lese med barna. 
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Den voksne vet at barna vet hva som kommer til å skje i eventyret, de kjenner det godt, men hen bruker 
det som en samtalestarter. Slike samtalestartere er viktige springbrett for å gjøre barna mer delaktige. 
Gjennom oppfølgingsspørsmål kan den voksne støtte barna inn i utforskende og undrende samtaler. 
Samtalen i eksemplet kunne blitt både kort og lang, men formålet til den voksne var å gi rom for barnas 
språklige deltakelse, der de i fellesskap kan komme til en ny forståelse og hvor barna får bruke sitt 
språk aktivt. Dialogisk lesning inneholder både formidling og samtalen. Eventyret er utgangspunktet og 
den voksne fungerer som døråpner og støtte inn i samtalen, og sikrer at alle barna får delta og at deres 
bidrag blir videreført. 

God dialogisk lesning er preget av kognitivt utviklende samtaler, der får barna utforske begreper og 
omverden gjennom samtalen og kommer til en ny forståelse av verden rundt seg. Samtalene som 
kan oppstå under dialogisk lesning rører ofte ved tema som ligger utenfor den hverdagslige praten 
og utvider barnas begrep om verden. Vi kan kjenne igjen dette som filosofiske og etiske samtaler. 
Samtalene formes av barnas erfaringer og den voksne må ta hensyn til dette, samtidig som man utvider 
barnas forståelse. 

Tobias, Hadi og Sophie sitter med skjermbrettet og ser på 
eventyret om haren og skilpadden. De hører på engelsk 
og ser på animasjonene som spiller seg ut på skjermen. 
Tobias trykker på språkikonet og endrer språket til dari 
og plutselig snakkes et språk ingen av dem kan. Barna 
ler og er enige om at de ikke skjønner noen ting. «Trykk 
på teksten,» sier Hadi og opp på skjermen kommer 
teksten på bokmål. «De sier det samme som i eventyret, 
ikke sant?» spør Sophie. «Ta lyden på norsk! Og så ta på 
engelsk skriving,» sier Hadi. Tobias trykker på det norske 
ikonet og det britiske ikonet og nå fortelles eventyret på 
norsk og tekstingen er på engelsk. Barna lytter og ser på 
tekstingen. «Det er det samme!» utbryter Sophie. 

Barnas lek med de ulike språkene som eventyret kan leses og tekstes på, gir et blikk inn i hvordan 
utforskning av de ulike språkene kan gjøres. I et undervisningsopplegg kan muligheten til å høre og lese 
eventyret på forskjellige språk være et utgangspunkt for å snakke om hva som gjør språk forskjellig 
og hva som er likt. Å høre på eventyret som blir opplest og gå på «jakt» etter ord i tekstingen er en 
språkaktivitet hvor språket blir gjenstand for felles undring. Å gjøre språket til fokus for utforskning 
styrker språkforståelsen og støtter språkbevisstheten. 

Å lære å lese og skrive krever kjennskap til et skriftsystem. Utforskning av de ulike skriftspråkene 
som finnes i AR-versjonen gir muligheten til å snakke om hvorfor man har blitt enige om utforming av 
bokstaver og skrivemåter, og knytte dette til barnas egen læring av bokstaver og bokstavutforming. 
For hva hadde skjedd om alle bare kunne skrive ned eventyret på sin egen måte? Hva må vi gjøre for å 
kunne kommunisere når vi snakker og skriver?  Hva vil det si å lære seg et språk? 
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3.1 Rammer for dialogisk lesning 

Eventyrene i denne samlingen gir muligheter til mange ulike samtaler og mange ulike måter å møte 
eventyrene på. Innledningsvis er dialogisk lesning beskrevet som en god måte å lese sammen med barn 
på. Under beskrives praktiske rammer for dialogisk lesning og hvordan man kan bruke åpne og lukkede 
spørsmål, repetert lesning som støtte for samtalen, og samtaletema som eventyr fremmer. 

3.2 Praktiske rammer 

Dialogisk lesning fungerer best i mindre grupper, der det 
er rom for at alle barna kan delta i samtalen. Jo mindre 
barna er, jo mindre bør gruppen være, og for noen barn 
vil dialogisk lesning fungere best en-til-en. Aktiviteten 
bør skje på et sted hvor man kan høre hverandre og 
hvor det er lite forstyrrelser. Under dialogisk lesning er 
nok tid viktig, slik at man ikke må avbryte gode samtaler 
eller skyndte seg videre i eventyret. Å skulle delta samt 
å konstruere egne meninger og dele disse verbalt er 
krevende, og mer krevende for yngre barn enn eldre barn. Det er derfor vesentlig at den voksne gir 
barna nok tid til å svare og ikke blir utålmodig og stiller spørsmålet på nytt uten å forsikre seg om at 
barna har fått nok tid til å kunne svare. 

Eventyrene kan leses og oppleves på mange ulike måter i denne samlingen; A) lese boka B) høre 
boka bli lest C) bruke skjerm og se animasjon av eventyret og høre det bli opplest D) bruke AR-appen 
sammen med fysisk bok og bla i den fysiske boken og få eventyret opplest på appen.  Praktisk bruk av 
AR-funksjoner viser at den fungerer fint i en-til-en og i grupper. I grupper blir skjermbrettet oftest styrt 
av et barn, mens de andre kommer med forslag til hva som skal gjøres. Å skape gode rutiner for hvordan 
man samarbeider når man har et felles skjermbrett er viktig for å skape gode språkaktiviteter og en god 
opplevelse for alle involverte. 

3.3 Åpne og lukkede spørsmål 

Å stille barna spørsmål som trekker dem med i samtalen er en sentral metode i dialogisk lesning og det 
skilles mellom åpne og lukkede spørsmål. Lukkede spørsmål er spørsmål som ofte kan besvares med 
ja-/nei-svar eller ved å peke. Lukkede spørsmål brukes ofte til å se om barna har forstått. Men lukkede 
spørsmål kan også brukes som aktivering og åpning til deltakelse; når den voksne for eksempel spør «Er 
andungen lei seg?», inviteres barna til aktiv deltakelse uten at den tar mye tid eller forstyrrer den videre 
lesningen nevneverdig. 

Bruk av lukkede spørsmål kan også være nyttige når barn har lite norsk 
språk eller av andre grunner har utfordringer med å formulere lange svar. Et 
lukket spørsmål som «Er andungen lei seg?» kan besvares ved å si ja eller 
bruke kroppsspråk som å nikke bekreftende.  
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Åpne spørsmål er en god start for å få tak i barnas egne tanker og meninger, og åpne spørsmål er mer 
demokratiske og inkluderende. Åpne spørsmål gir barna muligheter til å komme med sine erfaringer, 
tanker og meninger, og skaper en samtale på barnas premisser. Barnas bidrag gis verdi og man er ikke 
ute etter rett og galt svar, men en felles deling og undring. Å stille åpne spørsmål krever øvelse når det 
skal gjøres spontant under eventyrstunden, for ofte er det lettere å stille lukkede spørsmål enn å komme 
på gode åpne spørsmål. For at den voksne skal kunne vite hvor i eventyret man kan stille gode åpne 
spørsmål, må man kjenne eventyret godt, slik at man kan utnytte mulighetene til spørsmål og samtale 
som eventyret byr på. 

En tommelfingerregel for åpne spørsmål er å bruke såkalte h-spørsmål som hva, hvordan, hvorfor, hvor 
og hvem. Ved å øve seg på dette vil man erfare at det åpner opp for samtaler hvor barnas bidrag i større 
grad kan forme tema og hvor man undrer seg sammen. De åpne spørsmålene er krevende for barn å 
svare på, og igjen er det viktig å huske på å gi rikelig med tid til å svare og bekrefte barnas bidrag. De 
åpne spørsmålene er kjernen i dialogisk lesning og gir god språklig stimulering. Her øver barna på å 
konstruere sin forståelse av verden. 

3.4 Repetert lesning 

Repetert lesning betyr at man leser det samme eventyret mange ganger. Eventyr er skapt for å deles 
mange ganger og barn ønsker ofte å høre det samme eventyret igjen og igjen. Ved repetert lesning 
gis det ekstra godt om rom for den samtalebaserte lesningen. Barna har hørt eventyret mange ganger 
før, og vet hva som skjer, så den voksne kan trekke frem aspekter ved eventyret som er nytt for barna. 
Dette kan være etiske spørsmål, som at den voksne stiller spørsmål ved eventyrets handling: Hva 
kunne ha skjedd med trollet som har gjort det så slemt? Kan det forstås på en måte? Eller man kan ta 
tak i uvanlige ord og begrep som brukes i eventyret, diskutere tallmystikken i eventyr, eller åpne opp 
for at barna kan stå for fortellingen av eventyret med sine fortolkninger. Mulighetene er mange, og 
målet er å skape nye samtaler og ny kunnskap. Repetert lesning gir også barn erfaring med eventyrets 
sjangertrekk og har blant annet betydning for barns fortellerkompetanse. 

I AR-versjonen får barna et kart hvor de ulike eventyrene er plassert ut. Når man har lest eventyrene 
noen ganger, så gjør kartet det like lett å finne frem til eventyr for barn som ikke kan lese som for de 
som kan lese. 

«Hvilket eventyr skal vi se?» spør lærer Kristina når Jacob, Emil og 
Fiona kommer til stasjonen med eventyr på skjermbrettet. «Jeg vil 
lese først» sier Emil. «Finn den med fuglene, for den vil jeg se.» sier 
Fiona. 

Gleden over å lese de samme eventyrene igjen og igjen kjenner vi 
igjen både fra eget møte med eventyr og barns utrettelige interesse 
i eventyrene. Her ligger òg noe av verdien til eventyr; vi får møte 
dem mange ganger, samtale om nye ting vi oppdager i eventyr og 
eventyrene vokser med barns emosjonelle og kognitive utvikling. 
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3.5 Moralen i eventyr som samtaletema 

Samtaletemaene man kan ha når man leser eventyr er bare begrenset av fantasien, men her beskrives 
tre tema som ligger i eventyrsjangeren og som går på det språklige, kognitive og filosofiske. 

Eventyr er ofte formidlere av en moralsk eller etisk problemstilling som gjør eventyrene til gode 
utgangspunkt for samtaler av en mer filosofisk og reflekterende karakter. Karakterene i eventyrene 
bærer den moralske problemstillingen og gjør det mulig for barn å diskutere på en nyansert og 
åpen måte. For hva er det å være slem? Hvorfor er reven så slem mot bjørnen? Hva kan være 
grunnen? Slike diskusjoner er ufarlige når de ikke tar utgangspunkt i barna selv, og alle har samme 
inngang til diskusjonen. Den voksnes rolle her er å være undrende sammen med barna, og å stille 
oppfølgningsspørsmål og la barna styre hvor samtalen går. Å la barna undre seg sammen krever også at 
den voksne må anerkjenne at barn har sitt perspektiv og at de ser verden annerledes enn voksne. Det å 
delta i slike diskusjoner gir rom og støtte for utviklingen av barns moralske forståelse av rett og galt. 

Rollefigurene bærer det moralske dilemma man finner i eventyret og samtaler rundt rollefigurene er 
en måte å gå inn i eventyrets moralske tema. Er det slik at det alltid er den onde som er ond? Kunne 
bukkene funnet en annen løsning enn å stange trollet ned i fossen? Her er det mange mulige moralske 
tema som barna kan engasjere seg i. Slike samtaler vil være sosialt, kognitivt, emosjonelt og språklig 
utviklende. 

«Åhh nei, prinsessa ble til gull!» utbryter Selma. Hun og 
Julian, Mehran og Avelina leser eventyret om Kong Midas 
sammen med en voksen. «Hva tror dere kongen føler nå?» 
spør den voksne. «Gull er bra, da,» sier Julian. «Ja, men 
hun kan jo ikke leve hvis hun er gull og da blir pappaen lei 
seg,» sier Avelina. «Det var et dumt ønske,» sier Mehran. 
«Skal vi se hva som skjer videre?» spør den voksne. «Ja! 
Les mer!» sier barna. 

I denne lille samtalen ser vi begynnelsen på det som 
kunne vært en samtale om moralen i eventyret. Den 
voksnes spørsmål ender samtalen, og det er ikke slik at 
man alltid skal starte samtaler selv om de har potensialet 
for gode moralske refleksjoner, men i alle eventyr ligger 
dette som et mulig tema man kan velge å løfte frem. 

3.6 Utvikling av ordforråd og begreper 

I eventyrene vil barn møte ord og begreper de ikke har møtt før eller har lite erfaring med. Det å støtte 
opp under barns utvikling av ordforråd er sentralt for utviklingen av språket, lese- og skriveutvikling 
og muntlig kompetanse. Barn lærer nye ord i eventyr på flere måter; det ukjente ordet blir forklart 
for dem (definisjonslæring), de gjetter hva ordet kan bety ut fra konteksten (kontekstbasert 
læring), eller de støtter seg til deler av ordet man har kunnskap om og gjetter hva ordet kan bety 
(morfemanalyselæring). For at barn skal lære seg nye ord som de møter i eventyr, krever det at de møter 
ordene flere ganger og at de sikres en god forståelse av dem. Definisjonslæring gjennom samtale gir den 
sikreste forståelsen og læringen av ord, men ved å benytte kontekst og kjennskap til deler av ordet gir 
man barn erfaring med å møte nye ord på ulike måter. 
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Hele klassen sitter og ser på eventyret om Aladdin på 
smartboardet. Læreren pauser avspillingen innimellom 
for å gi rom for å stille spørsmål og samtale sammen. 
«Kjøpmann, det var kanskje et ord dere lurer litt på. Hva 
tror dere at det betyr?» Daaneesh rekker opp hånden 
«Jeg skjønner liksom kjøp og mann,» sier han. «Du har helt 
rett Daaneesh, dette ordet er satt sammen av to ord; kjøp 
og mann.» Samtalen fortsetter og læreren forklarer at 
«kjøpmann» er et ganske gammelt ord for en person som 
selger noe, altså en mann som man kjøper av. 

Når den voksne stopper opp ved ordet «kjøpmann» og undrer seg over hva ordet kan bety, legges det til 
rette for at barn kan oppdage at det er et sammensatt ord, hvor man kan gjenkjenne delene, men hvor 
hele ordet kjøpmann vil være ukjent for en del barn. Å snakke om ord, hvordan de er bygget opp, at de 
forandrer seg med tiden, at vi har ulike ord for det samme, at det er ord som betyr det motsatte og at 
ulike språk har forskjellige navn på ting, er samtaler barn synes er interessante og kan relatere til seg 
selv. Å kunne et ord, det vil si å forstå og bruke ordet rett, krever erfaring. Ordforråd blir beskrevet som 
bredde og dybde, altså hvor mange ord man kjenner og hvor godt man kjenner dem. Samtaler når man 
leser, forteller eller leker eventyr er med på å gi kjennskap til nye ord og til å gi dem dybde ved å sette 
dem i en sammenheng. 

3.7 Årsakssammenheng og logikk 

I eventyr møter barna årsakssammenhenger, logiske og språklige sammenhenger som støtter opp 
under handlingen i eventyret. Når ulven sier at han vil ha tre saftige svinesteiker til middag, så er det 
en referanse til at han vil spise grisene, men for barn kan dette være en referanse de ikke ser, fordi det 
krever at man vet at griser blir omtalt som svin og at svinesteik referer direkte til at det er disse tre 
grisene/svinene som skal spises. Slike referanser kan den voksne peke på og samtale om og på den 
måten utvide barns ordforråd og forståelse. Når trollmannen i eventyret om Aladdin tar lampen med 
ånden i og utroper: «Ingen kan stoppe meg nå, jeg er verdens mektigste trollmann!» så krever det at 
man bruker kunnskap, trekker slutninger, leser mellom linjene, fordi det viser til noe som ikke er direkte 
sagt. Her vil det være ideelt å stoppe opp å spørre hvordan lampen gjør at trollmannen kan bli verdens 
mektigste trollmann. Spor av handlingen og årsakssammenheng finnes også i bildene og animasjonene i 
denne eventyrsamlingen. 

Barn hører på slutten av eventyret. «… når tiden kom for å reise 
tilbake til byen trengte de ikke lengre å være redde for trollet. 
Nå hadde det bedre ting å holde på med enn å plage andre.» 
«Er det noen som vet hvorfor de ikke trenger å være redde 
for trollet lengre?» spør den voksne. Flere hender kommer i 
været og Simon får svare; «Trollet holder på å male.» Tidligere i 
eventyret får trollet bok og maling av bukkene og det er denne 
hendelsen som er forklaringen på endringen i trollet. Barna får 
tid til å undersøke bildene og i AR-versjonen kan de zoome inn 
og vende på bildet og finne nye detaljer. Bildene gir et felles 
utgangspunkt for å snakke om handlingen og støtter deltakelse til alle barn. 
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3.8 Barn som gjenforteller eventyr 

Når barn blir kjent med eventyr og har hørt eventyret mange ganger, tar de innover seg strukturen 
i eventyr, med klassisk begynnelse og avslutning, bruk av faste formler, lover og rollefigurer. 
Fortellerstrukturen gir barna et mønster for hvordan de selv kan fortelle en historie. Å gi barn 
muligheten til selv å fortelle eventyr eller å dikte videre på eventyr gir viktig erfaring med å skape en 
fortellinger og mestre fortellerstruktur. Barn har stor glede av å fortelle eventyr, de trenger bare lydhøre 
mottakere. Når barn begynner å fortelle egne fortellinger og eventyr er disse gjerne korte, og barna 
binder sammen små hendelser med og så, men etter hvert øker lengden på fortellingene og de blir mer 
avanserte. Barn forteller oftest i kronologisk rekkefølge, og den samme rekkefølgen finner vi igjen i 
eventyr. Et skritt på veien til å mestre å fortelle fortellinger finner vi i samtalen. Når voksne oppmuntrer 
barn til å komme med sine erfaringer, tanker og meninger i samtaler, gir de barna muligheten til å forme 
små fortellinger, og barna får øvd seg på å forme og formidle et budskap. Dialogisk lesning er derfor 
viktig for utviklingen av fortellerkompetanse og utgjør en førlesning- og førskrivingaktivitet (tidlig 
literacy). 

Læreren har koblet nettbrettet til smartboardet så hele 
klassen kan se. Kaisa og Lennart skal nå fortelle eventyret 
om den blinde fuglefangeren til de andre. Læreren har 
slått av lyden og det er bare animasjonen som vises på 
skjermen. «Det var en gang,» begynner Kaisa, «en mann 
som giftet seg med en vakker dame, og dama hadde en 
bror som var blind. En dag skulle de gå på jakt og den 
blinde broren fikk være med.»  Lennart og Kaisa ser på 
hverandre og nå er det Lennart sin tur til å fortelle videre. 
De trykker på bla-ikonet og en ny animasjon starter og 
Lennart forteller. «De gikk inn i skogen og det var ikke 
vanskelig for han blinde broren, han bare hørte på alt 
rundt seg. Han kunne høre maur og griser og fugler.» 
Kaisa og Lennart forteller hele eventyret sammen og til 
slutt sier de: «Snipp snapp snute!» 

Mange barn synes det er spennende å fortelle et eventyr til andre barn eller voksne. Det gir barna 
mestringsfølelse når det gjelder formidling. Kaisa og Lennart husker eventyret, og med støtte i 
animasjonene greier de å fortelle eventyret, med sine ord og på sin måte. De tar del i en fortellertradisjon 
og bruker en fortellerstruktur som man vil møte i mange skriftlige fortellinger. Det å få fortelle eventyret 
selv gir også en dypere forståelse av ord og uttrykk og handlingen. I samfunnet finner vi ulike referanser 
til eventyr i ulike kunstformer, vitser, teater, stedsnavn og ordtak, og eventyr er både en viktig del av 
kulturarven og brukes som referanser det forventes at man forstår; egen formidling vil styrke barns 
kunnskap om eventyr. Å fortelle fortellinger krever også mottakerbevissthet, barna må sikre seg at de 
som hører på forstår handlingen og må tilpasse seg mottakeren. Eksempler på slike tilpasninger er når 
større barn skal formidle til yngre barn, der de legger om stemmen og snakker tydelig for å sikre seg 
at mottakeren forstår. Mottakerbevissthet er en viktig ferdighet i all kommunikasjon, noe man aldri blir 
utlært i og som barns egen formidling av eventyr gir god øvelse i. 
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4.0 Hvordan bruke AR med barna? 
I Eventyr for alle-samlingen kan eventyrene oppleves ved hjelp av AR. AR er den forkortelse for det 
engelske uttrykket «augmented reality», som oversettes til «utvidet virkelighet» på norsk. AR er et 
digitalt verktøy som gjør det mulig å legge virtuelt innhold «oppå» den fysiske virkeligheten på en måte 
som gjør at det digitale innholdet tilsynelatende er tilstede. AR tilfører virkeligheten noe ekstra og derfor 
brukes betegnelsen «utvidet virkelighet». Ved hjelp av et skjermbrett eller mobil gjør AR det mulig å 
koble den virtuelle verden med den fysiske verden. 

I AR-appen møter barna et kart hvor eventyrene er plassert utover med bilde og tittel. Man kan velge om 
man vil se eventyret sammen med den fysiske boken eller uten. Når man bruker den fysiske boken og 
AR-appen sammen, legges mobilen over siden og AR-appen vil gjenkjenne siden og spille av animasjon 
og lyd. For å gå videre i eventyret blar man i den fysiske boken eller trykker på bla-ikonet i appen og 
en ny animasjon dukker opp på skjermen. I innstillingene velger man to språk, for eksempel elevens 
morsmål og bokmål. Inne i hvert eventyr kan man så velge hvilket av de to språkene eventyret skal lese 
opp i, og hvilket språk tekstingen skal være på. Du kan alltid endre mellom de 13 forskjellige språkene 
i innstillingene senere. Man kan velge å bruke AR-moduset på mange ulike måter, og formålet med 
bruken vil variere. AR kan brukes alene eller sammen med andre. 

Å oppleve eventyret med AR kan være spennende for barn. Figurene beveger på seg og barna kan 
selv gjøre dem større eller mindre, og gå rundt og se scenene fra ulike vinkler. De kan bla frem og 
tilbake mellom animasjonene og se de samme delene av fortellingen flere ganger. Animasjonen kan 
gjøre det som skjer i fortellingene enda tydeligere for barna ved at figurene beveger på seg og utfører 
handlingene de leser om. Opplesningen gjør at man ikke er avhengig av at noen andre leser teksten for 
å forstå eventyret. Den interaktive muligheten som ligger i AR motiverer til utforskning og animasjonen 
støttes av opplesning av eventyret som gjør at man ikke er avhengig av at noen andre leser teksten. 
Bruk av digitale verktøy som iPad, mobil og bruk av AR er arbeidsmåter barn møter i barnehage og skole 
og vil være en av måtene de skal lære og bearbeide kunnskap på. Eventyr er kjent for barn og gir en 
trygg ramme når man skal lære å bruke digitale verktøy som AR-apper. 

I tillegg til AR og fysisk bok kan man også bruke appen som lydbok. Man kan velge mellom mange 
ulike språk når man hører på lydboken, og man kan se i den fysiske boken samtidig. Læreren kan for 
eksempel bruke appen til å la barna høre et kjent eventyr på et nytt språk og slik støtte forståelse og 
begrepslæring. For barn som har et annet morsmål, vil det å høre eventyret på morsmålet både styrke 
barns forståelse av eventyrets handling, samt å skape en kobling mellom norske ord og begreper i 
eventyr. Kombinasjonen av lydbok og bildebok vil gi ytterligere støtte til forståelsen og opplevelsen av 
eventyret. For foreldre av barn med et annet morsmål enn norsk, vil appen kunne støtte dem i å lese og 
forstå eventyr sammen med barna sine og ta del i det som skjer på skolen. 
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5.0 Eventyr med flerspråklige barn 
Flerspråklige barn er en mangfoldig gruppe som har det til felles at de kan to eller flere språk. Det vil 
være variasjoner i hvor mange språk barna har og hvor de brukes, hvor godt barna behersker språkene 
og erfaring med det norske språket. Å lese eventyr med flerspråklige barn kan ha mange ulike formål; 
det kan handle om å bli kjent med eventyr som er en del av kulturen, som en koselig felles aktivitet, eller 
som del av et systematisk opplegg. 

Eventyrets klare kronologiske form og bruk av repetisjon gjør at det er lettere å følge et eventyr enn 
mange andre fortellinger. Tradisjonen med å fortelle det samme eventyret mange ganger gjør at 
flerspråklige barn får mange møter med fortellingen og karakterene, ord og uttrykk. 

Når man skal lese og samtale om eventyr er barns norskspråklige erfaringer vesentlig å ta hensyn til. 
For å skape en god og positiv lesestund for barn, må man legge til rette for at barn forstår hva eventyret 
handler om. For å støtte forståelse kan den voksne legge til rette på flere måter. For barn med lite 
norskerfaring er det viktig at den voksne forklarer, viser og gjentar for at barn skal ha muligheten til å 
forstå historien. Bildestøtte, der man peker og bruker bildene i boken sammen med barn, er en inngang 
til å skape forståelse for handlingen i eventyret. Den voksne setter ord på hva ting heter og bruker 
bildene som utgangspunkt for spørsmål, avklaringer og samtaler. 

Å støtte seg til lydbøker på morsmålet vil være et annet godt tiltak der barn og voksne kan se i boken 
sammen, mens man hører eventyret på barnets morsmål. Lydbok på barns morsmål skaper en språklig 
bro fra morsmål til norske ord og begreper. Bruk av konkreter har lenge vært en måte å støtte opp om 
begrepsforståelse og erfaring med gangen i fortellingen, som når man leker med konkrete bukker som 
kan føres over broen hvor det er en trollfigur under. Med AR har man nå en ny måte å oppleve eventyr 
på, som barn kan gjøre alene eller sammen med andre. Å bruke AR som en interaktiv og motiverende 
aktivitet kan være en god måte å gi flerspråklige barn erfaringer med eventyr. 

Når man skal lese eventyr med flerspråklige barn, må den voksne være sensitiv til at det kan være stor 
forskjell mellom ferdigheter på norsk og kognitiv utvikling, og for barn med lite erfaring med norsk vil 
ikke deres språklige norske bidrag reflektere deres forståelse eller kognitive utvikling. Forskning viser at 
voksne ofte undervurderer flerspråklige barns kognitive nivå, som fører til at man forenkler og bruker en 
undervisningstone (ovenfra og ned-tone), i stedet for å støtte opp om barnas aktive språklige deltakelse 
i samtalen. Å få delta aktivt i samtaler om eventyr er vektlagt i denne veiledningen, og en måte å 
gjøre det på er gjennom åpne spørsmål og undrende samtaler. For barn med mindre norskerfaring vil 
imidlertid åpne spørsmål være vanskelig og det vil i en overgang være mer hensiktsmessig å stille ja/ 
nei-spørsmål som ikke krever mye, men som sikrer at barn er aktivt deltakende og at man kan veilede 
dersom det er språklige misforståelser. 
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