
Å få være helten i eget liv 

Om folkeeventyrets bidrag til barns indre utvikling 

 

 

 

Av Anne-Dore Wolf 

Steinerhøyskolen 

Bacheloroppgave BLUD våren 2017 

Mysen, 24.04.2017                    Antall ord: 11509 



ii 

 

 

 

 

 

Forord 

Når man i en alder av 56 år for første gang i livet skriver en bacheloroppgave, skal det mange 

gode krefter til om man vil lykkes. Det har jeg erfart! Så herved vil jeg takke alle som bidro til 

at denne oppgaven kom i havn: 

- Jeg takker barnehagestyreren på min arbeidsplass i Aurora steinerbarnehage på Nesodden, 

Bjørg Lobben Røed. Du ga meg tid til å gjennomføre denne oppgaven. Det var helt 

avgjørende. 

- Jeg takker min veileder Astrid Sundt for oppmuntring og bistand. 

- Jeg takker mine to nydelige døtre Marijn og Rannveig, som delte raust av egen kunnskap om 

bachelor- og masterskriving. Det er sikkert og visst at jeg ikke hadde klart å fullføre uten at 

dere bidro. Dere våget å snakke strengt til meg når jeg trengte det; og dere våget også å være 

stolte av meg når jeg trengte dét! 

- Jeg takker min bestevenn og ektefelle Gijs for at han til tider overtok alle mine oppgaver i 

vår storhusholdning hjemme, og at han aldri mistet troen på at prosjektet mitt kunne gå bra til 

slutt. Jeg tipper at du er glad for at jeg er ferdig nå! 

- Jeg takker alle mine fantastiske klassekamerater for fem meningsfulle år, for alle samtaler, 

diskusjoner og refleksjoner. Takk for latteren og middagene som vi delte! 

- Jeg takker Steinerhøyskolen for at dette deltidsstudiet finnes. Jeg har uten tvil blitt en bedre 

pedagog gjennom utdannelsen. 

- Og til slutt takker jeg klasselæreren vår, Eva Flaten. Gud bedre for et inspirerende menneske 

du er! 

 

 



iii 

 

 

 

 
 

 

Einstein og moren 

 

 

«En mor, som brydde seg om barnet sitt, besøkte engang Albert 

Einstein for å få råd fra ham om hvordan hun skulle hjelpe sønnen sin 

til å bli god i matematikk. Hva skulle hun nøyaktig lese for gutten, slik 

at han kunne bli en framstående vitenskapsmann? 

«Fortell eventyr» sa Einstein. 

«Javel», sa moren, «og etter det?» 

«Fortell mer eventyr» sa Einstein. 

«Og etter det?» spurte moren igjen. 

«Fortell enda flere eventyr», svarte Einstein og veiva med pipa si» 

(Lindbø, 1988, s. 11). 
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1 Innledning    

1.1 Bakgrunn for temavalg 

«Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute». Det er søndag morgen i Tyskland på 60-tallet. 

Som vanlig hadde mine søstre og jeg krøpet opp i foreldrenes seng, og tigget min far om å 

fortelle eventyr. Han var ikke vanskelig å be, og han kunne alle de store eventyrene til Grimm 

utenat. Dette søndagsritualet ble trofast utført i min barndom, og var mitt første møte med 

eventyrverdenen. Det tok mange år før jeg møtte eventyrfortellingene på nytt, denne gangen 

som medarbeider i en steinerbarnehage. Selv om jeg ikke hadde hørt disse eventyrene siden 

jeg selv var barn, så kjente jeg igjen både innholdet, eventyrspråket og gangen i fortellingen. 

Det var akkurat som om bildene av ulven og Rødhette, Snøhvit og dvergene og alle de andre 

kjente skikkelsene, uten videre dukket opp av glemselen.  

Under forberedelsen til denne bacheloroppgaven satt jeg en dag på toget, og kom i samtale 

med en medreisende. Det var en mann, omtrent 50 år gammel. Han la merke til at jeg leste en 

bok om folkeeventyr. Slik skjedde det at han fortalte meg følgende historie: Da han var åtte år 

gammel, bodde han i Oscarsgate i Oslo. Han befant seg i en vanskelig livssituasjon, og var 

mye overlatt til seg selv. Et eldre ektepar oppdaget dette, og tok ham jevnlig inn til seg for å 

gi ham mat. Han kalte dette ekteparet bare for «Steinerfolka». Bortsett fra at han fikk mat, 

som forøvrig ofte besto av revet gulrot med sukker og sitron, fortalte den eldre damen 

guttungen også norske folkeeventyr. Mannen avsluttet sin historie med at den dag i dag når 

han spiser gulrotsalat, så tenker han på «Steinerfolka», og på de nydelige eventyrene han fikk 

lytte til den gangen for over førti år siden. Like før min medreisende skulle gå av toget, sa han 

at sett fra hans ståsted som voksen mann, syntes han at eventyrene fra den gangen ga ham noe 

viktig og at livet hans tok en vending. 

Dette gjorde dypt inntrykk på meg. For selv om gutten naturlig nok satte pris på omsorgen 

han fikk, så beretter han nå etter så mange år at også eventyrfortellingen gjorde noe med ham, 

selv om han ikke nøyaktig kunne utdype hva det var.  

1.2 Begrunnelse av tema 

I arbeidet mitt i steinerbarnehagen fortalte jeg opp gjennom årene mange eventyr. I 

begynnelsen leste jeg høyt fra boken. Senere lærte jeg eventyrene utenat, for å fortelle 

historiene samtidig som jeg kunne ha øyekontakt med barnegruppen. Først virket det nesten 
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uoverkommelig å lære seg lange eventyr utenat, men etter hvert utviklet det seg til en stadig 

lettere øvelse. For eventyr har mange fellestrekk, og historien forløper etter et bestemt 

mønster, som man kan kjenne igjen. Likevel opplever jeg at jeg mangler en dypere forståelse 

for eventyrene.  

Når jeg ser på mine egne erfaringer fra barndommen, og også tar med historien jeg fikk fortalt 

på toget, så er jeg fristet til å anta at eventyr tiltaler menneskene på en spesiell måte. Ifølge 

Tom Eide, professor i ledelse, etikk og litteratur, ble folkeeventyr muntlig gjenfortalt gjennom 

århundrer. Dermed ble essensen trukket ut, og bare det mest nødvendige sto igjen, mens 

resten ble skrelt bort. Slik ble eventyr rendyrket i sin form, og derfor kan man si at de er 

allmenngyldige (Eide, 1990, s. 2). Folkeeventyrene er ikke bare én manns stemme. De står så 

å si på skuldrene til generasjoner av mennesker.  

Det kan virke som om eventyrtradisjonen var langt mer tilstede i barns liv i tidligere 

generasjoner enn den er i dag. Hverdagen kan for mange fortone seg ganske hektisk, og 

kanskje hender det at barn bare kjenner eventyr fra en og annen Disneyfilm? Å fortelle 

historier til hverandre kan synes å ha mer og mer forsvunnet ut av familielivet. Det er ikke så 

mange som sitter om kvelden ved peisen for å høre på vandrehistorier og eventyrfortellinger. 

For meg ser det likevel ikke ut som om behovet for å høre på levende fortellinger har blitt 

mindre, kanskje heller tvert om. Marit Jerstad, førsteamenuensis på avdeling for estetiske fag, 

beskriver allerede i innledningen av boken Fortellerkunst, hvordan interesse for den muntlige 

fortellingen har økt for hvert år i løpet av de siste tretti år (Jerstad, 2002, s. 8). 

Fortellerfestivaler popper opp flere steder i Norge. Det menneskelige behovet for å høre på 

levende fortellinger synes dermed fortsatt å være til stede.  

1.3 Problemstilling 

I denne oppgaven ønsker jeg derfor å diskutere hva slags rolle folkeeventyr kan ha i et barns 

liv. Hva betyr den muntlige fortellingen for et barn? Er alle eventyr like bra å fortelle? Kan 

man forandre og modernisere eventyrfortellingen? Virker eventyrfortellingen inn på 

fantasien? Hvilke eventyrelementer påvirker barns utvikling? I lys av disse spørsmålene er 

problemstilling for denne oppgaven følgende: 

Hvordan kan folkeeventyrenes form og budskap være en kilde for barnets indre utvikling 

sett fra et steinerpedagigisk perspektiv?    
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Ut fra problemstillingens formulering kan man se at jeg legger til grunn at og ikke om barn 

utvikler sitt indre ved å lytte til folkeeventyrene. Jeg går ut fra en antagelse om at 

folkeeventyrene gjør barn bedre rustet for livets små og store motbakker, og at verktøykassen 

deres fylles med gode redskaper for å mestre utfordringer livet byr på. Begrepet indre 

utvikling definerer og bruker jeg på følgende måte: en utvikling av sosiale, kognitive og 

psykiske ferdigheter. Det er mitt utgangspunkt for å undersøke temaet og for å svare på 

problemstillingen.  

1.4 Avgrensning av tema 

Da jeg begynte å orientere meg om temaet, viste det seg raskt, at det finnes et vell av bøker, 

artikler, forskningsresultater, synspunkter og teser.  Om jeg ikke vil sprenge rammen til denne 

oppgaven, blir jeg nødt til å begrense hva jeg vil ta med meg. Selv om psykoanalytikerne 

Freud og Jung har interessante teorier om eventyr, velger jeg å utelate disse. I all korthet kan 

jeg nevne at Freud mener at eventyr handler om ubevisste seksuelle ønsker og drifter fra 

barndommen, som vi enten skammer oss over, eller er redde for å bli straffet for. Jung på sin 

side går ut fra en forståelse av at alle skikkelsene som opptrer i eventyret representerer sider i 

oss selv. Om man føyde alle eventyrskikkelsene sammen til en person, ville det ha blitt deg og 

meg (Fougner, 2005, s. 73). For å besvare problemstillingen derimot, anser jeg Freud og 

Jungs teorier som mindre viktig. Videre velger jeg å se bort fra hvordan man presenterer 

eventyrfortelling best for barn, altså selve fortellerkunsten. I steinerbarnehagen bruker man 

noen ganger bordspill med dukker og marionetteteater som en måte å fortelle eventyr på, og 

denne siden tar jeg heller ikke med i oppgaven. I tillegg velger jeg å konsentrere meg om 

europeiske folkeeventyr framfor kunsteventyr, som er skrevet av en forfatter. Eventyr fra 

andre verdensdeler ser jeg også bort fra. Selv om mange av de nevnte aspektene nært grenser 

til min problemstilling, så er hver og en av de så omfattende, at de fortjener å bli behandlet i 

en egen oppgave. 

1.5 Litteraturvalg 

For å belyse flest mulig sider av problemstillingen har jeg valgt ut diverse litteratur.  

Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr og Brødrene Grimms Samlete eventyr ligger som 

bakteppe for hele oppgaven. I tillegg benytter jeg meg blant annet av Bruno Bettelheims 

Eventyrets fortryllelse, Egil Sundlands Det var engang …et menneske, Jorun Fougner Under 

fortellingstreet, samt: Når dragen blir sosialklient av Tom Eide, og Marit Jerstad 
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Fortellerkunst. Jo Ørjasæters Våre folkeeventyr – hva forteller de og Fridunn Tørå Karsruds 

Muntlig fortelling i barnehagen bruker jeg også i stor grad i denne oppgaven. Litteraturen 

forteller om hva eventyr kan bety i dypere lag: de forklarer bilder og symbolikk og beskriver 

eventyrets lovmessigheter. Siden denne oppgaven bygger på steinerpedagogikken som 

grunnlag, er det særdeles viktig for meg å ta også disse elementene inn i oppgaven. Jeg 

beskriver Rudolf Steiners syn på utviklingen i de syv første år i et menneskets liv. I 

barnehagen forteller jeg eventyr til barn som er mellom tre og syv år gamle. Derfor legger jeg 

vekt på denne aldersgruppens utvikling. Steiner har også uttalt seg ved flere anledninger om 

verdien av folkeeventyr. Blant annet har han holdt to foredrag som har blitt samlet i en bok og 

utgitt: Eventyrdiktning i lys av åndsforskningen. I denne oppgaven støtter jeg meg på nevnte 

utgivelse. I tillegg til litteratur som kilde til informasjon, benytter jeg meg av mine egne 

erfaringer som jeg har samlet som mangeårig medarbeider i en steinerbarnehage, vel vitende 

om at det er personlige erfaringer som ikke kan påberope seg allmenngyldighet. 

1.6 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel 1 redegjør for valget av oppgavens tema, samt refleksjoner omkring dette som leder 

meg til problemstillingen. Videre presiserer jeg hva som ikke får plass i denne oppgaven, og 

jeg presenterer de viktigste informasjonskildene.                               

Kapittel 2 er et eventyrteorikapittel. Jeg definerer hva et folkeeventyr er, og presenterer 

forskjellige eventyrteorier, for eksempel eventyrets inndeling i undergrupper og den 

strukturelle oppbygningen av et folkeeventyr. Deretter går jeg nærmere inn på diverse 

byggesteiner i et eventyr. Med det menes det litterære grep som fører til at et eventyr nettopp 

er et eventyr. På slutten av kapittelet redegjør jeg i korte trekk for eventyrets vei fra muntlig 

gjenfortelling til skriftlig nedtegnelse. 

Kapittel 3 er viet til det steinerpedagogiske perspektivet. Her viser jeg i første del Rudolf 

Steiners syn på barnets utvikling fra fødsel til tannfellingen. Deretter tar jeg for meg to 

foredrag som han holdt om eventyrdiktning og-tydning.  

Kapittel 4 viser elementer i eventyrfortellingen som påvirker barnet ifølge forskjellige kilder 

i eventyrlitteraturen. Her handler det om grusomheter så vel som om heltemot, men også om 

tilhørighet og livsmot. Hva er en ekte helt kontra en falsk helt?  
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Kapittel 5 utgjør et drøftekapittel. Jeg nærmer meg problemstillingen ved først å svare på 

spørsmål som jeg stilte i forkant av problemstillingen. Det gjør jeg ved å sette eventyrteorier 

ved siden av hverandre. Jeg ser etter om de supplerer hverandre, eller om det finnes 

motsetninger. Deretter ser jeg konkret på hva som preger barnet når det hører på 

eventyrfortellinger. 

I Kapittel 6 kommer jeg med avsluttende tanker rundt temaet, jeg henter fram sentrale 

aspekter, og jeg trekker en konklusjon.  

Kapittel 7 er en litteraturliste over kilder som ble brukt i oppgaven. 
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2 Eventyrteori 

I dette kapittelet undersøker jeg i første del definisjonen av begrepet folkeeventyr, og jeg ser 

på noen grunnleggende ideer av Steiner omkring opphavet av folkeeventyrene. I kapittelets 

andre del presenterer jeg relevant eventyrteori, før jeg runder kapittelet av med å vise et 

utvalg av eventyrets byggesteiner og deres betydning for fortellingen.   

2.1 Hva er et folkeeventyr? 

Et enkelt søk på nettet gir følgende definisjon av begrepet: «[…] eventyr som i motsetning til 

kunsteventyr har levd i muntlig tradisjon uten navngitt forfatter. Folkeeventyr er fri diktning, 

og gir seg ikke ut for å være sanne» (Store norske leksikon). Selve ordet eventyr stammer fra 

det middelalderlatinske ordet «adventura», som betyr underfull hendelse (Fougner, 2005, s. 

20). Folkeeventyrene var i utgangspunktet fortellinger for voksne, som ga dem videre til sine 

barn, da de ble voksne. Inger Brochmann, dansk forfatter, foredragsholder og steinerpedagog, 

beskriver Rudolf Steiners oppfattelse av folkeeventyrene. Ifølge Steiner oppstod 

folkeeventyrene omtrent samtidig i alle kulturer. De er kommet fram som fortellinger av 

innviede mennesker: altså mennesker som hadde en høyere bevissthet og en åndelig forståelse 

av verdenen. Disse mennesker forsto at verden ville utvikle seg til et mer materialistisk sted 

som lett kunne miste kontakten med den åndelige verdenen. Derfor oppsto det 

eventyrfortellinger som inneholder et mangfold av åndelige bilder. Ifølge Steiner var det 

tegnet i tiden, og de innviedes forståelse av den åndelige verdenen som gjorde at folkeeventyr 

fra forskjellige kulturer til og med den dag i dag har så mange overenstemmelser (Steiner, 

sitert i Brochmann, 1998, s. 23). 

2.2 Det internasjonale eventyrregisteret  

Jorun Fougner, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, beskriver i hennes bok Under 

fortellingstreet om innsamlingen og registrering av eventyr. Det samme gjør forfatter Egil 

Sundland i hans bok Det var engang…et menneske. Jeg baserer min presentasjon av relevant 

eventyrteori i 2.2 og 2.3 på deres bøker. 

Den finske folkloristen Antti Aarne (1867-1925) samlet og katalogiserte 2500 eventyr i et 

register. Hvert eventyr, samt kjente variasjoner på samme eventyr, fikk et 
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registreringsnummer. Antti delte eventyr inn i tre hovedgrupper: Dyreeventyr, skjemteeventyr 

og de egentlige eventyrene. 

I dyreeventyrene, eller fabler som de også kalles, er det dyrene som besetter de fleste rollene. 

Dyrene snakker og samhandler med hverandre på menneskelig vis. Selv om dyrene beholder 

deres artsspesifikke trekk, er det den menneskelige virkeligheten som utspiller seg. Gjennom 

dyrene uttrykkes menneskelige egenskaper. Fabelen avslutter som oftest med et tydelig 

moralsk pekepinn. Asbjørnsen og Moes Hanen og reven er et eksempel på dyreeventyr 

(Asbjørnsen og Moe, 1978, s. 202, bind 2). 

Et skjemteeventyr er en humoristisk fortelling med spottende undertone, og er ment som ren 

underholdning. Her gjøres det narr av latskap og dumhet, gjerne på bekostning av den som 

står høyere i rangorden. Et kjent norsk eksempel på skjemteeventyr er Mannen som skulle 

stelle hjemme (Asbjørnsen og Moe, 1978, s. 87, bind 1). 

Det som kalles de egentlige eventyrene er den største gruppen av eventyr. Dette er eventyr 

som inneholder typiske eventyrtrekk. De egentlige eventyrene blir delt inn i tre undergrupper: 

undereventyr, legendeeventyr og novelleeventyr. 

Undereventyr kjennetegnes av at overnaturlige momenter er sterk representert. Her finner 

man både troll og heks, magiske gjenstander og omskapte prinser. Eventyrets tema er som 

oftest en kamp mellom en overnaturlig motstander og den som viser seg å være helten. I løpet 

av eventyrfortellingen gjennomgår helten en utvikling og moralsk modning før han klarer å 

vinne kampen mot motstanderen. Underveis er helten som regel avhengig av å få hjelp, som 

han får på mirakuløst vis. Et eksempel på undereventyr kan være Brødrene Grimms 

Gullgåsen (Grimm, 2013, s. 131). 

Legendeeventyr har et religiøst hovedmotiv. Her opptrer det en hellig person, enten jomfru 

Maria, en helgen eller selveste Vårherre. Den hellige personen griper inn i eventyrets handling 

ved å belønne eller å straffe der han synes at det er nødvendig. Legendeeventyr representerer 

en kristen tradisjon, og finnes derfor mindre i andre kulturer. Et eksempel på legendeeventyr 

er Asbjørnsen og Moes Smeden som de ikke torde slippe inn i helvete (Asbjørnsen og Moe, 

1978, s. 148, bind 1). 

En annen type eventyr er novelleeventyr. Sammenlignet med undereventyr bærer disse i 

mindre grad preg av mirakuløse hendelser. Her tones det overnaturlige elementet ned. 
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Dermed er det ikke uten videre sagt at handlingen oppleves som sannsynlig for leseren. Også i 

novelleeventyr forekommer det utrolige handlinger, men de fysiske lovene blir ikke satt til 

side på samme måte som i undereventyrene. Asbjørnsen og Moes Prinsessen som ingen kunne 

målbinde er et eksempel for novelleeventyr (Asbjørnsen og Moe, 1978, s.75, bind 2). 

(Fougner, 2005, s. 32-37 og Sundland, 1995, s.11-13). 

2.3 Eventyrets funksjonsanalyse 

Den russiske eventyrforskeren Vladimir Propp gjorde i 1928 en undersøkelse av 

undereventyrets utforming. Propp oppdaget at eventyrfortelling består av strukturelementer, 

som utgjør eventyrets reisverk. Tidligere gikk man ut fra at det er motivet i eventyret som 

driver handlingen fremover, altså at selve motivet er motoren i fortellingen. Gjennom hans 

undersøkelser kom Propp fram til at handlingen ikke beveger seg videre gjennom motivet, 

men at det derimot er morfologien som driver handlingen frem. Det er altså selve utformingen 

av eventyret, som driver handlingen videre fra etappe til etappe. Eventyrene har en felles 

struktur, hvor motivet enkelt kan byttes ut med et annet. Propp gir et eksempel:  

«En drage bortfører tsarens datter.» Setningen består av tre personer og et 

handlingsverb. Hvert av disse elementene kan skiftes ut med andre uten at 

grunnstrukturen rokkes: «En trollmann omskaper prestens søster.» (Propp, sitert i 

Fougner, 2005, s. 41).  

Det er strukturen, og ikke motivet, som gir rom for utallige varianter i eventyrfortellingen. 

Propps eventyranalyse resulterer i en liste med 31 forskjellige handlingsfunksjoner. Selv om 

ikke alle eventyr inneholder absolutt alle 31 funksjonene, så har heller ingen eventyr andre 

funksjoner utenom disse. Derfor kan man si at funksjonene er eventyrets kjennetegn. Propp 

hevder at funksjonsrekken i eventyrfortellingen har tre viktige prinsipper. For det første er 

rekkefølgen av funksjonene irreversibel. Det betyr at funksjonene beholder sin plass i rekken 

og byttes ikke om. Propp sier at dersom et bytte har funnet sted, betyr det ikke annet enn at 

rekken av funksjoner starter på nytt. Det andre prinsippet er at funksjonen ikke bare blir 

definert ut fra handlingen, men også ut fra hvilken effekt den kan ha på innholdet av 

eventyret. Som eksempel nevner Propp bryllupet i eventyrhandlingen, som for det meste er et 

utrykk for en lykkelig avslutning, men som i enkelte tilfeller også kan være starten på en 

konflikt. I slike tilfeller får bryllupet status som misgjerning i funksjonsrekkefølgen. Som 

tredje og siste prinsipp sier Propp at rekken av funksjoner ikke er en tvingende kausalkjede. 
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Med det forstår han at ikke alle funksjonene trenger å være representert i et eventyr (Propp, 

sitert i Sundland, 1995, s. 21). 

Gudleiv Bø, professor i nordisk litteratur, førte Propps arbeidet videre og tilpasset det til de 

norske folkeeventyrene. Han mente at noen strukturelementer kunne utelates, og enkelte 

funksjoner kunne slåes sammen. Bø endte opp med 11 funksjoner som gjelder for norske 

folkeeventyr: 

 Misgjerning eller mangel: Eventyret starter med en mangel i utgangssituasjonen, det 

kan være for eksempel barnløshet eller fattigdom.   

 Oppdrag: Mangelen må oppheves og velgjennomført oppdrag belønnes. 

 Reise: Helten forlater barndomshjemmet. 

 Kvalifiserende prøve: Helten står imot fristelser eller yter hjelp til eventyrskikkelser i 

nød. 

 Mottagelse av magiske hjelpemidler: Det er belønningen for å ha bestått den 

kvalifiserende prøven. Helten får hjelpemidler for å kunne fortsette med oppdraget. 

 Hovedprøve: Det er eventyrets spenningshøydepunkt. Helten kjemper mot 

motstanderen og/eller klarer å gjennomføre oppdraget. 

 Seier: Helten vinner uten unntak. 

 Opphevelse av mangel: mangelen i utgangssituasjonen er ikke lenger tilstede.  

 Hjemkomst: Helten vender tilbake til utgangspunktet, gjerne sammen med en prinsesse 

som brud. 

 Glorifiserende prøve: En konkurrent prøver å ta æren for heltens gjerninger, men 

helten kan bevise at han er den sanne. 

 Bryllup: Eventyrfortellingen ender godt uten unntak. 

(Fougner, 2005, s. 40-44, og Sundland, 1995, s. 19-21). 

2.4 Eventyrets byggesteiner 

 I forrige delkapittel omtalte jeg rekken av funksjonene som gjør at eventyrene har en felles 

struktur. Denne delen fortsetter med en undersøkelse utført i 1947 av Lüthi, sveitsisk 

professor i europeisk litteratur. Formålet av dette arbeidet var å undersøke om det finnes flere 

likheter i europeiske eventyr enn de strukturelle. Også her ble folkeeventyrene sammenlignet 

med hverandre for å se hva som bidrar til å gjøre et folkeeventyr til nettopp et folkeeventyr. 
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Resultatet av arbeidet viste at europeiske folkeeventyr i tillegg til strukturen også har litterære 

overensstemmelser (Fougner, 2005, s. 52). I de følgende avsnitt beskriver og utdyper jeg disse 

litterære grepene, som omhandler endimensjonalitet, mangelen på menneskelig dybde, 

rasjonalitet, abstraksjon og fraværet av sosiale forbindelser i eventyrets persongalleri. Man 

kan kalle disse litterære grep for eventyrets byggesteiner. 

2.4.1 Om endimensjonalitet og dybde i eventyret 

Selv om handlingen i eventyrene foregår på forskjellige plan mellom det overnaturlige og det 

virkelige livet, så forholder helten i eventyret seg likt til begge. Det kommer av at helten ikke 

er en ettertenksom person. Det ligger ikke i heltens natur å gruble over hendelser, og ikke har 

han spørsmål knyttet til handlingen heller. Det passer bedre å beskrive ham som en aktiv kar 

som setter i gang med krevende oppgaver. I tillegg har helten en viss naivitet over seg. Med 

det forståes for eksempel at helten uten videre er overbevist om at han kan finne trollet, selv 

om det bor uendelig langt borte i en annen virkelighet. For helten er det overnaturlige 

elementet nemlig like reelt. Virkelighet og overnaturlighet ligger så å si på et plan, i en 

dimensjon. Derfor kaller Lüthi dette aspektet i eventyret for endimensjonalitet (Lüthi, sitert i 

Fougner, 2005, s. 53).  

Ved siden av at eventyrfortellingen er endimensjonal, mangler den også dybde. Med dette 

mener Fougner at eventyret ikke forteller noe om følelsene en person måtte ha. Det nevnes 

hverken fysiske eller psykiske smerter. En dronning kan for eksempel ha mistet et barn, men 

man aner ingen fortvilelse. Dermed mangler eventyrskikkelsene dybde, og de er flate i 

utrykket. De eier ikke et aktivt indre liv. Skikkelsene bare er (Fougner, 2005, s. 54). 

Personskildringene er enkle, og de er direkte. Lytteren slipper å lure, da karakterene oppfører 

seg akkurat slik man blir fortalt. Dette kommer av at egenskapene til skikkelsene ikke 

framstår som nyanserte, de blir heller beskrevet rett fram.  Det foregår ikke store psykologiske 

prosesser blant eventyrfigurene, hver har sin definerte rolle og oppgave. Eventyr prøver 

nemlig heller å si noe som er allmenngyldig for et menneske, framfor å tegne kompliserte 

psykologiske portretter (Ørjasæter, 1994, s.46, og Sundland, 1995, s. 27). 

2.4.2 Eventyr som abstrakt fortelling 

Det er flere typiske trekk i eventyrfortellingen som gjør at den blir abstrakt i sin framstilling. 

Et element er at eventyret benytter seg av ekstreme ytterpunkter, og hele fortellingen er rik på 
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kontraster. Enten lever menneskene i ytterste fattigdom eller de har alt de måtte ønske seg og 

mer til. Enten er de purunge eller gamle og stygge. Den gylne middelveien blir ikke illustrert. 

Dermed blir alt satt på spissen, og oppleves som abstrakt. Selv om eventyrspråket er tydelig 

og klart i utrykket, så finner man lite nyanser og nærmere forklaringer. Eventyr bare viser 

tingenes tilstand. Med det mener Fougner at helten for eksempel ikke undrer seg over 

sammenhenger, men godtar verden slik den er. Det fører til at eventyret blir mer abstrakt. 

Videre kan man se at handlingen blir lagt fram på en rasjonell måte: Helten pleier å få akkurat 

den gjenstanden eller det redskapet han trenger for å vinne kampen mot det onde, hverken 

mer eller mindre. Eventyret er så overbevisende at ikke engang lytteren undrer seg over slike 

utrolige tilfeldigheter. 

 Den abstrakte fortellerformen tydeliggjøres også gjennom bruk av faste formuleringer og 

utrykk, som virker rituelt og dermed abstrakt. I tillegg forekommer det magiske tall, for 

eksempel tallet 3: Tre søsken, tre ganger må handlingen gjentas eller Askeladden, som får tre 

hjelpemidler med overnaturlige evner. Eventyret er spekket av magiske formuleringer fjernt 

fra virkeligheten. Til sammen bidrar slike virkemidler til at eventyrfortellingen får en abstrakt 

form (Fougner, 2005, s. 56). 

2.4.3 Eventyrskikkelsene som alenestående individer 

Et annen byggestein er framstillingen av eventyrskikkelsenes sosiale liv. Figurene i eventyret 

forbinder seg ikke med de personene som de møter på veien. Møtene finner sted, 

tilsynelatende tilfeldig, og figurene samhandler der det trengs. Etterpå skilles deres veier 

igjen. Dermed oppstår ingen vennskap mellom figurene. Selv familiebåndet varer ikke, og 

kan brytes tvert av. Med andre ord inngår eventyrskikkelse ikke i et sosialt nettverk, og forblir 

alenestående individer. Fougner mener derfor at eventyrfortellingen taper litterært på mangel 

av nyanser og beskrivelser av mellommenneskelige forhold. Samtidig vinner fortellingen på 

at nettopp alle elementene er forenklet. Alle uvesentligheter er skåret bort, og bare det som 

trengs for å drive handlingen framover, står igjen. Det gir folkeeventyret et rent og tydelig 

uttrykk. Fougner sier det som så: «Folkeeventyr bekrefter eller forklarer ingen ting, det 

presenterer» (Fougner, 2005, s. 59).  
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2.4.4 Personlig frirom under eventyrfortellingen 

Alle livets hendelser kan i prinsippet forekomme i et eventyr, og slik sett er eventyr en 

fortelling om livet. Men side om side med den virkelige verden opptrer magiske elementer og 

skjer det mirakler. Overnaturlige vesener har sin selvfølgelige plass i eventyrfortellingen. Selv 

om eventyr berører de fleste sider av livet, er det likevel ikke det virkelige livet det fortelles 

om. Eventyr er hevet over virkeligheten. Dermed kan lytteren motta fortellingen uten å føle 

seg personlig involvert (Fougner, 2005, s. 60). 

Jo Ørjasæter, forfatter og journalist, viser i sin bok Våre folkeeventyr – hva forteller de at 

navn, steder og tider er uspesifisert i fortellingene. Skikkelsene er stort sett navnløse og 

anonyme, som «prinsessen», «kongen», «en mann» eller «en kone». Når skikkelsene først får 

et navn, da heter de noe helt alminnelig, som for eksempel «Per». Steder hvor eventyret 

utspiller seg er like uidentifiserbare: «langt, langt borte», «over fjell og dype daler» sies det. 

Også tidsbegrepet er uvisst: «det var engang for lenge siden», og slik kan ikke eventyret 

tidfestes. Det gir eventyrene et universelt preg, og skaper en avstandsfølelse. Det fører til at 

den som lytter ikke trenger å oppfatte karakterene i eventyr personlig. Lytteren kan kjenne seg 

igjen, men trenger ikke å føle seg truffet eller blitt krenket (Ørjasæter, 1994, s. 43).  

Eventyrfortellingene er på mange måter nøytrale og distanserte i framtoningen, og er derfor 

allmenngyldige. Som eventyrteoriene har vist, følger handlingen et bestemt skjema og 

bekrefter således denne allmenngyldigheten (Sundland, 1995, s. 20).  

2.5 Eventyr fra muntlig tradering til skriftlig nedtegnelse 

Fram til midten av 1800-tallet ble eventyrene muntlig overlevert. Denne prosessen kalles 

tradering. I muntlig videreformidling var eventyrene i stadig forandring. I kapittel 2.3 har jeg 

beskrevet hvordan eventyr gjennom funksjonsrekken likevel beholder sin egenart, selv om 

motivene byttes ut. Fortelleren har dermed frihet til å farge eventyret med sin personlighet, 

erfaring og gjeldene dagsform uten at eventyrets karakter går tapt. Muntlig tradering holder 

eventyrene levende.  

I løpet av de neste hundre år forandret denne overleveringstradisjonen seg sakte men sikkert. 

Den største forandringen var at eventyrene ble nedskrevet og utgitt i bokform. Samtidig 

begynte forskningen på eventyrfortellinger. Grunnleggende forskning, slik som inndeling i 

grupper og registering, samt funksjonsanalysen, ble gjort i første halvdel av 1900-tallet. Selv 
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om det forskes videre på eventyr også i dag, så er den tidlige forskningen fortsatt aktuell. 

Utviklingen av eventyrene derimot, står omtrent stille etter at de legges fast skriftlig. 

Bokkulturen har reddet eventyrfortellingen før den gikk tapt, men samtidig gjorde 

redningsaksjonen at eventyrene mistet sin levende utvikling (Hodne, 1998, s. 106-110). 

Fougner poengterer at «eventyr fra kulturer som ikke har skriftlige samlinger, presenterer en 

Askeladd som har byttet sjumilsstøvlene med helikopter» (Fougner, 2005, s. 31) Dette 

utsagnet viser at traderingen transformerer motivet til nåtid når eventyrene ikke blir fastlagt.  
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3 Steinerpedagogiske synspunkter på eventyrfortelling 

I forrige kapittel la jeg fram eventyrteorier, og trakk fram enkelte momenter og aspekter som 

er viktig for eventyrets utforming. I første del av dette kapittelet ser jeg nærmere på barnets 

utvikling i de første årene med vekt på det steinerpedagogiske perspektivet. Deretter følger 

Steiners eventyrteori i andre del av kapittelet. 

3.1 Barns utvikling i de første syv år 

Ifølge Rudolf Steiner, grunnleggeren av antroposofien og steinerpedagogikken, består 

menneskene av fire vesensdeler: det fysiske legemet, eterlegemet, astrallegemet og jeg-

legemet. Når barnet blir født, frigjøres barnets fysiske kropp. Den har vært beskyttet av 

morens kropp gjennom svangerskapet. Etter fødselen tar barnet umiddelbart i bruk alle 

tilgjengelige sanser, og barnet gjør seg nye erfaringer på egenhånd. Dermed er første 

vesensdel, den fysiske kroppen, blitt frigjort (Steiner, 1994, s. 17). Foruten for at mennesket 

består av fire vesensdeler, så hevder Steiner at utviklingen til menneskene i tillegg forløper i 

syvårsperioder. Ved hver overgang til en ny syvårsperiode blir det frigjort en ny vesensdel 

fram til det 21. leveåret, da jeg-legemet settes fri og voksenlivet begynner. Den første 

syvårsperioden strekker seg fra fødsel til omtrent tannfellingen begynner. I denne delen av 

livet foregår den fysiske oppbyggingen av kroppen, og grunnlaget for all videre læring blir 

dannet. Steiner hevder at det er nødvendig som oppdrager å ha kunnskap om og ta hensyn til 

de forskjellige vesensdeler og syvårsperioder, siden hver periode trenger sin egen tilnærming 

(Steiner, 1994, s. 18). I denne oppgaven er det irrelevant å gå inn i alle syvårsperioder og 

vesensdeler. I fortsettelsen begrenser jeg meg derfor til første vesensdel og første 

syvårsperiode, da de dekker alle alderstrinn i barnehagen.  

Som to viktige stikkord for den første syvårsperioden nevner Steiner: Forbilde og etterligning. 

Ingen periode senere i livet lærer man mer enn gjennom å se på forbilder for så å etterligne 

det man har sett. Steiner beskriver at det stiller spesielle krav til oppdragere, om det nå er 

foreldre eller pedagoger i barnehagen. Steiner sier det så sterkt som: «Man kan aldri senere 

gjøre godt igjen det man som oppdrager forsømte i de første syv år» (Steiner, 1994, s. 19). 

Det gjelder å tilrettelegge barnets fysiske omgivelse. Begrepet fysisk omgivelse må forståes i 

et større perspektiv. Ifølge Steiner er den fysiske omgivelsen alt som barnet møter av 

inntrykk, fordi det er de barnet blir påvirket av (Steiner, 1994, s. 19).  
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Steiner kaller barnet for et sansende vesen som tar opp inntrykk ufiltrert og ukritisk. Dermed 

er barnet utlevert til dets omgivelse, på godt og vondt. «Hertil hører også alle moralske og 

umoralske, kloke eller tåpelige handlinger som det (barnet) kan bli vitne til» (Steiner, 1994, s. 

20). Som følge av denne forståelsen er det derfor nødvendig at voksne i barnets omgivelse tar 

ansvar for å være et godt forbilde. Barnet gjør seg nye erfaringer gjennom å iaktta og etterpå 

prøve selv. Det er barnets framgangsmåte for å lære noe nytt. Med dette som utgangspunkt 

hevder Steiner at barnet derfor ikke tar opp kunnskap gjennom belæringer, forklaringer eller 

moralsk tilsnakk. En slik tilnærming er først fornuftig når senere vesensdeler er frigjort 

(Steiner, 1994, s. 20). Her vil jeg komme med en digresjon: For meg, som arbeider i en 

steinerbarnehage, er dette en erfaring som jeg gjør hver dag. Nylig hadde en femåring glemt, 

hvordan man fingerhekler, selv om hun senest hadde heklet dagen før. Derfor håpet jeg på at 

det holdt om jeg ga muntlige instruksjoner, siden jeg befant meg på kjøkkenet, travelt opptatt. 

Som man kan tenke seg, og som jeg også burde har gjort, så holdt det ikke. Det eneste som 

hjalp, var å gå bort til barnet og vise henne fingerhekling med mine hender. Da lyste ansiktet 

hennes opp, og hun skjønte umiddelbart hvordan hun skulle klare det selv. Siden barnet på 

dette alderstrinnet lærer best ved å etterligne har barnet glede og utbytte av å være med på 

praktiske gjøremål. Man kan derfor si at barnet tar opp lærdom med hele kroppen (Steinnes, 

2004, s. 398). Barnets lærevilje er tilnærmet ubegrenset, livsgleden og utforskningstrangen 

likeså. Enorme krefter blir brukt i å lære ferdigheter som å krype, stå og gå. Barnet erfarer at 

utholdenhet blir belønnet og tar denne viljestyrken med seg videre (Kranich, 2003, s. 54).  

Steiner mener at ved å legge omgivelse til rette på barnets premisser, tar man vare på 

fantasikreftene. Å ta fantasien på alvor er viktig i den første syvårsperioden. Man hjelper 

barnet, ifølge Steiner, å bevare og utvikle fantasien ved å tilby passende leketøy. Med dette 

forstår Steiner leketøy som ikke er definert i alle detaljer, men som kan brukes på forskjellige 

måter. Barnet definerer med dette selv betydningen av leketøyet. Dermed har hjernen en 

oppgave, den må arbeide for å se det som ikke finnes, og slik utvikler fantasien seg (Steiner, 

1994, s. 21).  

Begrepet rytme er i likhet med forbilde/etterligning, et sentralt stikkord i 

steinerpedagogikken. Ifølge Steiner er begrepet viktig, fordi alle mennesker har rytmer i seg 

som man ikke kan løsrive seg fra. Som eksempel kan det nevnes å puste, hjerteslag, rytmen 

mellom å sove og å være våken.  Den steinerpedagogiske oppdragelsen tar hensyn til det ved 

å vektlegge gjentagelser og rytmer (Mathisen, 1994, s. 21). 
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3.2 Hvilke tanker har Steiner om eventyr? 

Steiner har holdt to foredrag, der han prøver å belyse eventyrets dypere og åndelige side. Det 

første foredraget omhandler eventyrdiktning, mens han i det andre foredraget konsentrerer seg 

om eventyrtydning. Foredragene er oversatt og utgitt i 1956. I dag ville det være mer naturlig 

å bruke ordet tolkning framfor tydning. Siden jeg referer til denne eldre utgaven, bruker jeg i 

fortsettelsen likevel det noe gammelmodige uttrykket eventyrtydning. 

3.2.1 Eventyrdiktning 

Steiner mener at eventyrfortellingen ligger forankret i menneskesjelen, og at det gjør 

fortellingen allmennmenneskelig. Han utrykker det slik: «[…] det som lever i eventyret er 

allmennmenneskelig og følger menneskesjelen fra første til siste åndedrag, gjennom alle 

livsaldre» (Steiner, 1956, s.18). Eventyrfortellingen er ikke en beretning om enkeltskjebner. 

Om man utelukkende ser på rammefortellingen i eventyret, kunne man tenke det -  men ikke 

et individ alene kunne ha hatt de opplevelsene som skildres i et eventyr. Nettopp fordi det er 

fortellinger om et mangfold av skjebner, har eventyrfortellingen en opprinnelig og elementær 

virkning på menneskesjelen, ifølge Steiner. Han mener at denne virkningen er lik for både 

helt unge mennesker og barn, som for voksne og eldre mennesker. Steiner sammenligner 

effekten av å høre på eventyr med det å spise mat: Maten ligger i munnen og smaker godt. 

Slik er det også med eventyrfortellingen. Man hører på den og man hygger seg. Maten blir 

etter hvert tatt opp av kroppen, fordøyd og bearbeidet, og kroppen bruker næringsstoffene til å 

bygge seg opp. Denne prosessen foregår i kroppen, skjult for den som har spist. Slik mener 

han at også virkningen er av å høre på eventyr: eventyr tas opp av menneskesjelen og 

eventyrets næringsstoffer brukes av sjelen til å bygge seg opp (Steiner, 1956, s. 6).  

Steiner beskriver at menneskesjelen hele tiden har dype og ubevisste opplevelser. Mennesket 

med sin våkne dagsbevissthet kan ikke se og gripe disse opplevelsene. Sjelen er aktiv både 

dag og natt, og i kontakt med den åndelige verden. Derfor hender det at man føler disse 

ubevisste opplevelsene som et slags sult eller begjær. Ifølge Steiner kan denne sulten stilles 

ved å fylle på med eventyrbilder, siden bildene svarer til det ubevisste som menneskesjelen 

opplever. Eventyrstemningens og eventyrdiktningens kilder ligger nemlig, ifølge Steiner, i 

menneskesjelens dype (Steiner, 1956, s.15-17). 

Steiner hevder videre at eventyrbildene bærer åndelige elementer i seg. I eventyret kan man se 

at slik et åndelige bilde kan bli representert ved forekomsten av riser, troll og kjemper. Steiner 
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mener at det ikke er heldig å plukke eventyrets bilder fra hverandre med forklaringer, fordi 

menneskets dagsbevissthet ganske enkelt ikke evner å omfavne det hele bilde. Ifølge Steiner 

er det heller ikke viktig, når man hører på eventyr. Eventyret er ment til å berøre den sjelen 

som lytter til fortellingen, nettopp fordi eventyrfortellingen berører det aller dypeste i 

mennesket. Samtidig er fortellingen fremstilt på en enkel og ren måte, og egner seg derfor 

godt for det barnlige gemyttet. Det er en kunst i seg selv, mener Steiner, at eventyret har klart 

å framstille slike kompliserte prosesser på en lettfattelig måte. Barnet er nærmere den 

åndelige verdenen enn voksne, sier Steiner, og derfor i større grad avhengig av den sjelelige 

næringen som eventyret kan gi (Steiner, 1956, s. 18-21).  

3.2.2 Eventyrtydning 

I sitt andre foredrag, som Steiner holdt om eventyr, kommer han inn på fortellerens side og 

tydningen av eventyrbildene. Steiner hevder, som så vidt nevnt i andre kapittel tidligere i 

denne oppgaven, at eventyrene ikke er oppstått av folkefantasien. Ifølge ham stammer 

fortellingene fra eldgamle tider, der menneskene hadde en annen bevissthet enn tilfellet er i 

dag. Menneskene som levde den gangen var i kontakt med den åndelige verden. De var 

klarsynte, slik man i dag ville kalle det. Den ufiltrerte og direkte kontakten med den åndelige 

verdenen gjorde at menneskene opplevde begivenheter derfra som helt reelle, mens i dag selv 

klarsynte bare kan fornemme slike begivenheter med underbevisstheten. Disse opplevelsene 

tok fortellere med inn i eventyrene. Steiner mener derfor at bildene i eventyrene slik vi 

kjenner dem i dag, har sitt utspring fra den åndelige verdenen. (Steiner, 1956, s. 28)  

Når eventyrfortelleren vil forstå bildene i historiene, anbefaler Steiner å ha dette i mente. For 

som han sier: 

 «[…] - dvs. vi må ikke legge inn i eventyret det som nettopp faller oss inn, men 

vi må være villige til å erkjenne den visdom som ligger i åndsvitenskapen […] 

Men selv om man til å begynne med tar aldeles feil, vil man nok av seg selv 

efterhvert finne den rette forklaringen. Der hvor man bygger på sikker grunn, vil 

det nok bli riktig; men hvor det ikke bygges på sikker grunn, der viser det seg at 

man kommer med alle mulige gale tydninger» (Steiner, 1956, s. 23). 

Dermed mener Steiner at for å kunne forstå bildene i eventyrfortellingen riktig, må man ta i 

bruk åndsvitenskapen, som er ifølge Steiner utforskningen av den ikke-sanselige verdenen. 

Eksempelvis kan man tyde forekomsten av troll, risen og kjempen i eventyrfortellingen som 

en metafor for naturkreftene. Menneskeheten i urgamle tider følte seg ennå nært forbundet 

med den åndelige verden. Dermed var det mulig å oppleve og å se naturens elementarvesener. 
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Eventyrfortelleren fanget disse inntrykkene, og transformerte de videre i eventyret som et 

bilde av troll, rise eller kjempe. I dag har den våkne bevisstheten som menneskeheten har 

utviklet, kommet i veien for slike opplevelser (Steiner, 1956, s. 29). 

Også forekomsten av forheksede vesener og gjenstander eller kloke koner, er en metafor som 

stammer fra den åndelige verdenen (Steiner, 1956, s. 30). Det samme sier Steiner gjelder for 

små dverger i eventyret, også de er et bilde som stammer fra den åndelige verdenen. Dverger 

kan forståes som en motsetning til kjemper. Dverger er små, men lure, og kan dermed 

overvinne kraft og rå styrke som trollene representerer. Steiner mener at de forskjellige 

bildene ikke har dukket opp samtidig i eventyrfortellingen, men at de er et utrykk for at 

menneskeheten gjennomgikk en utvikling (Steiner, 1956, s. 31, 32). 

Steiner runder av begge foredragene ved å si at folkeeventyr i grunn ikke er noe annet enn 

gjenfortellinger av opplevelser fra den åndelige verden i en fjern fortid. Slike opplevelser var 

vanlige før, men menneskene har fjernet seg fra dem mer og mer. Han gjør oppmerksom på at 

ureventyret, altså eventyret slik det oppsto i eldgamle dager, kan ha blitt forandret underveis. 

Det mener han at man må ta i betraktning, hvis man vil forstå bildene i eventyrene (Steiner, 

1956, s. 42)  
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4 Hvilke elementer av folkeeventyr påvirker barnet? 

Det forrige kapittelet belyste barnets utvikling og Steiners tanker om eventyrfortelling. Dette 

avsluttende teorikapittelet fortsetter med psykoanalytiske aspekter i eventyrfortellingen. 

Bruno Bettelheim, amerikansk psykolog, analyserte eventyr på 1970-tallet. Hans hensikt var å 

undersøke hvorfor eventyr generasjon etter generasjon har denne gjennomslagskraften, som 

han kaller for fortryllelse. Videre undersøkte han hvilken betydning eventyrfortelling har for 

barnets personlighetsutvikling. Jeg presenterer de viktigste punktene fra hans verk med blikk 

på eventyrets innflytelse på barnet. I delkapittelet 4.2 Eventyrfortellingen viser vei trekker jeg 

i tillegg inn Tom Eide for å belyse temaet ytterligere.  

4.1 Optimisme og livsmot 

Eventyr bærer store bilder i seg: fortellinger om liv og død, det gode og det onde; beretninger 

om drap og mord, om skjønnhet, fortvilelse og sjalusi. Kort sagt forteller de om alle livets 

aspekter (Sundland, 1995, s. 62). I motsetning til myter, som ender tragisk og dermed heller er 

pessimistiske i stemningen, så ender eventyrfortellingen godt. Det kan likevel skje meget 

tragiske hendelser underveis i fortellingen, men når enden er god er allting godt. Det er slik at 

eventyrets begivenheter ofte er usedvanlige, men de blir kommunisert til barnet som om det 

var helt vanlige hendelser barnet selv også kunne ha opplevd og mestret. Det gjør tonen i 

eventyr optimistisk og barnet sitter igjen med en god følelse etter at eventyret er avsluttet 

(Bettelheim, 1991, s. 56).  

4.2 Eventyrfortellingen viser vei og skaper tillit og framtidstro 

Bettelheim trekker fram et annet aspekt i eventyrfortellingen som bygger videre på håpet og 

livsmotet. Ifølge ham viser eventyrfortellingen i tillegg at det er i meningsfullt å vokse opp. 

Begrunnelse er at helten, som oftest er den tredje og siste personen i rekken som begir seg ut 

på en reise, er den som til slutt viser seg å være den sterkeste eller klokeste. Det viser en 

utviklingsvei for barnet. Eventyr signaliserer at god planlegging, kombinert med hardt arbeid, 

fører til resultat: nemlig seieren over fienden. Barnet identifiserer seg med skikkelsene i 

eventyret og kan derfor oppleve at det å vokse opp, er noe å se fram til (Bettelheim, 1991, s. 

62).   
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Eide peker på et annet relevant punkt. Han mener at utviklingsveien som vises gjennom 

fortellingen, også fører til at barnet bygger tillit. Som virkemiddel for tillitsbygging fungerer 

kampen mot det onde og aggressive. Spenningen bygger seg opp til kampen, som samtidig 

også er høydepunktet i fortellingen. Gjennom kampen kommer forløsningen og lettelsen over 

at det gikk bra til slutt. Eide bruker eventyret De tre bukkene Bruse for å vise at ved å 

identifisere seg med først den yngste, så den mellomste og til slutt den største av de tre 

bukkene, skapes det tillit. Selv om barnet foreløpig er lite og trenger hjelp av de rundt seg, så 

viser eventyret, at engang i framtiden vil også barnet klare seg på egenhånd. Da behøver ikke 

barnet være redd lenger for noe som helst. Også gjentagelsen i eventyrene bekrefter troen på 

framtiden for barnet. Forståelsen for at barnet ikke er hjelpeløst for alltid, vokser i tritt med 

eventyrets gjentagelser. For barnet pekes framtiden ut og nærmest dytter det i riktig 

utviklingsretning.  

Eide undersøker i tillegg forskjellen mellom eventyrfortellingen og historier om actionhelter 

eller Supermann. Han kommer fram til den oppfatningen, at i historier om Supermann eller 

lignende figurer, bearbeider ikke barnet engstelse på samme måte som i eventyrfortellingen. 

Barnet vet innerst inne, at det selv ikke er en superhelt. Det bidrar til at barnet forblir lite og 

engstelig (Eide, 1990, s. 9). 

4.3  Grusomme straffer og frykt for det onde 

Bettelheim beskriver at noen foreldre på 70-tallet hadde den oppfatningen at de løy for barnet 

når de fortalte eventyr, siden den verden som beskrives i eventyr ikke er sann. Foreldre kunne 

være bekymret for at eventyrfortellingen utløser at barns fantasi løper løpsk. Dette mente de 

kunne føre til at barnet fikk problemer med å håndtere virkeligheten. Ifølge Bettelheim er det 

stikk motsatt: «Og for at være i stand til at klare livets krav har den totale personlighed brug 

for at blive bakket op af en rig fantasi kombineret med en stabil bevidsthed og et klart greb 

om virkeligheden» (Bettelheim, 1991, s. 156). Barnets spørsmål om eventyrfortellingen er 

sann, kan bli besvart med «det var en gang for lenge, lenge siden», og dermed vet barnet at 

historien ikke hører hjemme i nåtiden. Spørsmålet om graden av sannhet i et eventyr trenger 

heller ikke oppfattes som et spørsmål etter harde fakta. Det kan mer forståes som et utrykk for 

barns bekymringer akkurat i øyeblikket. Han sier videre ved å tilby barn eventyrfortellinger, 

gir man barnet kjennskap til skikkelser, som det kan projisere sin angst og frykt på. Som 

eksempel nevnes det at barnet frykter dragen eller heksa. Samtidig som frykten oppstår tilbyr 
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eventyr også en løsning. Barn slapper av når den onde heksa blir brent (Bettelheim, 1991, s. 

155, 158). Eide bekrefter dette utsagnet og føyer til:  

«[…] at det er ikke riktig å si at barna blir utsatt for angst gjennom folkeeventyr 

og myter. Angsten og gruen er det allerede. Disse følelsene finnes rotfestet i 

barnets sinn. I folkeeventyene får barnet tilgang til urgamle bilder av ondskap og 

uhemmet vold. I dragene, heksene, kjempene og trollene får de vanskelige 

problemene og fenomenene skikkelser. De blir synlige og lar seg bekjempe» 

(Eide, sitert i Tørå Karsrud, 2014, s. 61). 

Barnets engstelse er, ifølge Eide, diffust tilstede i barnet selv. I eventyrfortellingen mister 

engstelsen den diffuse karakteren og blir konkret, og det som er konkret kan bekjempes. 

Et annet relevant punkt er at foreldre eller pedagoger kan mene at avstraffelsene i eventyr er 

unødvendig hard. Tørå Karsrud, høyskolelektor i Agder, trekker fram som en mulighet at det i 

slike tilfeller kan det være først og fremst den voksnes behov som blir ivaretatt når man sparer 

barnet for gruelige detaljer. «Kanskje handler det til syvende og sist om en vegring for å takle 

barns vanskelige følelser» (Tøra Kårsrud, 2014, s. 66). Avstraffelsene i eventyret skjer 

imidlertid i forhold til uretten som er begått. Jo strengere det onde blir behandlet, jo tryggere 

føler barnet seg, og Tørå Karsrud mener at barn dessuten tåler alskens grusomheter, så lenge 

de har en god armkrok å lene seg inntil: «Hvis barn er i en trygg havn, er det ikke småtteri hva 

de tåler, og det å kjenne på frykten er også en måte å forberede seg til voksenlivet på» (Tørå 

Karsrud, 2014, s. 53). I de tradisjonelle folkeeventyrene møter trollet eller heksa sin 

velfortjente skjebne, mens helten blir belønnet. Det svarer til barns rettferdighetssans. Barnet 

har kanskje selv erfaring med å bli behandlet urettferdig. Når helten blir belønnet etter utført 

oppdrag kan barnet håpe på at rettferdigheten også i dets eget liv seirer til slutt. Når barnet på 

denne måten møter rettferdigheten i eventyrfortellingen, kommer det selv til å bli inspirert til 

å handle rett istedenfor galt, selv om verden er full av fristelser som trekker motsatt vei 

(Bettelheim, 1991, s. 183).  

Om man spurte barnet hvordan det onde i eventyr skulle behandles eller straffes, så ville 

barnet som oftest velge rettferdighet framfor å vise barmhjertighet, hevder Bettelheim. Det 

onde skal straffes, det gode belønnes. Voksne derimot, som i løpet av sitt liv har erfart at de 

har handlet feil og foretok gale valg, foretrekker ofte heller barmhjertighet og tilgivelse 

framfor rettferdighet i form av straff. Tanken på å utvise barmhjertighet ovenfor skurken 

forbløffer barnet, sier Bettelheim. Bare når det blir utvist rettferdighet, blir barnet trøstet. Jo 

bedre helten makter å avverge sin tiltenkte skjebne og overføre den til skurken istedenfor, jo 
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mer vil barnet synes at det er rettferdig. Barnet får trøst av at verdensordenen blir 

gjenopprettet og det onde blir utslettet (Bettelheim, 1991, s. 187). Til dette mener den tyske 

barnepsykologen Charlotte Bühler at det er derfor passende for barn å møte eventyrverden fra 

fireårsalderen. Eventyrets svart/hvit-kontraster står i forhold til barnets bevissthet og 

kognitive evne. Barn på dette alderstrinnet strever med å skjelne mellom fantasi og 

virkelighet. Derfor inndeler de verden i enkle kategorier og motsetningspar, som for eksempel 

i god og ond (Birkeland og Mjør, sitert i Tørå Karsrud, 2014, s. 72).  

I eventyrfortellingen forekommer det hendelser uten at de kan forutses, eller at man får en 

forklaring på hvorfor disse skjer. Ifølge Bettelheim er dette noe alle barn kan kjenne seg igjen 

i. Han mener at barnet lever i øyeblikket, og dermed kan kjenne igjen følelsen av å bli kastet 

ut i frykt og bekymringer, uten å kunne forutse disse. Det ene øyeblikket var barnet glad og 

fornøyd, i det neste hersker det kaos og redsel. Siden barnet lever i øyeblikket, i nuet, har det 

heller ikke forutsetning for å begripe hvorfor dets verden forandrer seg på et blunk. Barnet har 

ikke ennå utviklet forståelse for sammenhenger, og er derfor overbevist om at forandringen 

skjer uten noe som helst grunn. Det kan fremkalle stor fortvilelse. Som følge av dette er det 

ikke vanskelig for barnet å relatere seg til helten når helten fortviler, blir rådvill og engstelig 

og føler seg forlatt. Parallelt med helten som kommer seg ut av situasjonen og overvinner 

motstanderen, slipper barnets engstelse taket. Gjennom eventyrfortellingen erfarer barnet på 

et ubevisst plan, at å leve betyr å møte vanskelige utfordringer, som man må akseptere og 

overvinne. Samtidig begriper barnet også, at eventyr forteller om et liv fullt av vidunderlige 

opplevelser (Bettelheim, 1991, s. 188).   

4.4 Helten i eventyret 

Det karakteristiske ved helten i eventyret er ikke at han er sterk og smart fra begynnelsen av. 

Før helten kan vinne kampen, må han vise seg å være en verdig vinner. Det gjør han ved å 

utvikle seg steg for steg, mens eventyret skrider fram. Helten er heller ikke fri for å gjøre feil, 

men når de først er gjort, så anstrenger han seg for å rette opp feilen han har begått. For dette 

trenger helten forskjellige egenskaper. Det er nyttig å kunne ha utholdenhet og tålmodighet. 

Minst like viktig er evnen til å motstå fristelser fra omgivelsene (Eide, 1990, s. 11). 

Askeladden, som ofte er helten i eventyret, er åpen og nysgjerrig. Hans to eldre brødre gjør 

narr av ham, kaller ham for dummingen, siden han er yngst. Imidlertid viser det seg at til slutt 

er det den minste av de tre, Askeladden, som vinner. De to eldste skraper bare på overflaten 



23 

 

med handlingene sine, da de er korttenkte og tar snarveier. Det viser seg snart at slike 

holdninger hjelper brødrene ikke særlig langt på veien. Askeladden derimot, som den 

enfoldige bror, tar i bruk andre ressurser og kommer fram til mer kreative løsninger enn 

brødrene sine. Barn identifiserer seg gjerne med Askeladden, fordi de selv befinner seg i 

lignende situasjoner: Alle andre er større, vet bedre og de selv føler seg små, dumme og 

ubetydelige. Barnet får håp og trøst når Askeladden begynner som en dumming, men ender 

opp som en helt. Bettelheim mener at eventyrhistorien virker sterkest, når den fortelles flere 

ganger. Når barnet hører historien for første gang, kan det ikke med engang tillate seg å 

identifisere seg med dummingen, siden det ville virke for truende. Etter hvert har barnet 

forbundet seg med Askeladden som person, og da blir hans seire også barnets seire. Ifølge 

Bettelheim har barnet i dette øyeblikket begynt på prosessen med å realisere sitt indre 

potensiale. Barnet kan undre seg over hvorfor Askeladdens brødre ikke forandrer framferden 

sin, når den ikke fører fram til suksess. Brødrene gjentar de samme feilene om og om igjen, 

samtidig som de fortsetter med å undervurdere lillebroren. Etter hvert forstår barnet, at 

storebrødrene, som i utgangspunktet er dyktigere enn Askeladden selv, ikke er i stand til å 

lære av sine egne feil. Grunnen til dette er at brødrene hele veien forblir på overflaten. Derfor 

makter de hverken å gjenkjenne feil, eller å forandre sine handlinger. Slik viser 

eventyrfortellingen til barnet at det er nyttig med refleksjon over egne handlinger (Bettelheim, 

1991, s. 138). 

 Helten trenger ikke i alle tilfeller magiske krefter for å lykkes med oppdraget sitt. Noen 

ganger er han bare til rett tid på rett sted, som for eksempel prinsen, som vekker Tornerose 

etter hundre år med søvn. Han er hverken bedre eller flinkere enn alle de andre som har prøvd 

seg før (Fougner, 2005, s. 61). Derimot er det avgjørende for helten å utvise ekte hjertevarme, 

om han vil lykkes med oppdraget sitt. Den kan ikke være påtatt eller målrettet, da blir det en 

helt som seiler under falskt flagg. Hjertevarmen for den ekte helten springer ut av en genuin 

interesse for verdenen rundt seg og en evne til virkelig å lytte etter andres behov. Helten er i 

stand til å sette egne behov til side, for å innfri andres behov. På grunn av denne gode 

egenskapen blir han nettopp til en helt og i eventyret blir han belønnet for sine uselviske 

handlinger (Jerstad, 2002, s. 15).  
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4.5 Tilhørighet og identitet 

Ørjasæter viser til at eventyr er med på å bygge en nasjonal fellesskapsfølelse og identitet. 

Selv om eventyr fra forskjellig kulturer har mange fellestrekk, så er det likevel slik at de blir 

farget av tiden og fortelleren. I Asbjørnsen og Moes eventyr skildres for eksempel 

omgivelsene slik at man kan kjenne igjen det norske landskapet og den norske kulturen 

(Ørjasæter, 1994, s. 26, 28). Tørå Karsrud tar dette et skritt videre, og mener at eventyrets 

nasjonale elementer hjelper til å gi barnet en forståelse av at det selv har en kulturell 

tilhørighet. Dette blir del av den viktige personlige identiteten: «Mennesket kan rett og slett 

ikke klare seg uten fortellinger for å finne sin plass i verden og danne seg en oppfatning av 

hvem en er» (Tørå Karsrud, 2014, s. 55). Jerome Bruner, amerikansk psykolog, mener at det 

kan utdypes videre med at mennesket har et grunnleggende behov for å sette seg selv i en 

meningsfylt sammenheng. Gjennom fortellinger danner identiteten seg og dermed settes 

mennesket i en kultur, hvor det føler tilhørighet (Bruner, sitert i Tørå Karsrud, 2014, s. 56). 
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5 Diskusjon og drøfting 

I det forrige kapittelet tok jeg opp psykologiske mekanismer i eventyrfortellingen som kan ha 

betydning for barnets indre utvikling.  I kapittel 5 drøfter jeg nå disse og andre momenter, 

som er tidligere framlagt i eventyrteorien. Etter å ha studert temaet vender jeg derfor nå 

tilbake til starten på denne oppgaven, og jeg henter fram delproblemstillingene som ledet meg 

videre til selve problemstillingen. De følgende avsnitt tar opp disse spørsmålene og diskuterer 

de, før jeg går videre med den egentlige problemstillingen: Hvordan kan folkeeventyrets form 

og budskap være en kilde for barnets indre utvikling sett fra et steinerpedagogisk pespektiv?  

5.1 Hva betyr den muntlige fortellingen for et barn?  

I kapittel 2.5 viste jeg prosessen fra muntlig overlevering av eventyrene til de utgis i bokform. 

Dette fører til at eventyrene leses i all hovedsak for barn, og ikke lenger fortelles (Hodne, 

1998, s. 209). Når man som formidler av eventyr velger å fortelle framfor å lese fra en bok, 

skjer det noe med barnets oppmerksomhet. I arbeidet mitt i steinerbarnehagen kan jeg 

observere dette gang på gang. Barn kommer fra lek med mange sosiale kontakter og 

samhandlinger, inn til en fortellerstund. Nesten umiddelbart trer samhandlingene tilbake, og 

barnet ser ikke lenger på sidemannen. Til og med villstyringen i barnegruppen kan falle til ro i 

fortellingen, og sitte med munnen åpen, intenst lyttende.  Barnet er helt og holdent opptatt 

med å høre etter, og blir så å si del av fortellingen. Tørå Karstad mener at å fortelle muntlig 

favoriserer handlingen i fortellingen, i motsetning til høytlesning, der det utbroderes og 

beskrives mer. Når en fortelling er handlingsdrevet, slik som eventyrene er, hjelper det barn å 

følge med. Det gir barnet motivasjon og utholdenhet til å strekke oppmerksomheten lengre 

enn det har for vane. Der hvor høytlesning framkaller en strøm av ord hvor barnet lett kan 

dette av lasset, gir fortellingen tolkningsstøtte til ordet. Kroppsspråket er tydeligere ved 

muntlig fortelling, og åpner derfor opp for muligheten at barnet forstår ukjente ord ut fra 

konteksten. Kroppsspråket og toneleie blir til en tolkningsstøtte. Dermed kan barnet absorbere 

ord og inkludere de i dets ordforråd. Denne prosessen forsterkes av at det forekommer 

hyppige gjentagelser i eventyrfortellingen, både av ord og hendelser. Slik får barnet hjelp til at 

ordene samt deres betydning fester seg (Tørå Karsrud, 2014, s. 82, 85).  
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5.2 Er alle folkeeventyr like bra å fortelle for førskolebarn? 

I arbeidet mitt i steinerbarnehagen, der det er tradisjon å fortelle daglig et folkeeventyr, har 

jeg ennå til gode å oppleve at et barn forlater rommet sur og tverr etter å ha hørt på 

fortellingen. Barna er oppstemte etter eventyrets slutt. Bettelheim mener at det kommer av at 

slutten på fortellingen er god. Barn som allerede har erfaring med å høre på eventyr, vet dette 

på forhånd, og det er til hjelp for spennende og farlige partier i fortellingen. Steiner sier at 

fortellingen i førskolealder har «til formål å framkalle glede, forfriskelse og munterhet» 

(Steiner, 1994, s. 26). Med bakgrunn i Steiners foredrag om eventyr, mener han at i tillegg til 

å skape munterhet, man videre kan stole på at eventyrfortellingen virker i det skjulte, usynlig 

for barnet selv. Men er det dermed sagt at alle eventyrfortellinger egner seg like godt? Som 

det er beskrevet i kapittel 3.1 om Barns utvikling i de første syv år, så hevder Steiner at barnet 

i denne livsfasen hverken drar nytte av forklaringer eller pekefingermoral. Dyreeventyr ender 

ofte med et tydelig uttalt moralsk og konkret poeng, og er ifølge denne argumentasjonen 

derfor mindre egnet til barnehagebarn. I det pekefingeren heves forsvinner det personlige 

frirommet, der barnet selv bestemmer om det vil være påkoblet eller om situasjonen i 

eventyret er for nærgående. Et annet relevant punkt er at det steinerpedagogiske prinsippet om 

forbilde/etterligning brytes ved å avslutte med en konklusjon. Denne eventyrtypen uttaler 

spesifikt et moralsk korrekt poeng i motsetning til de egentlige eventyrene, som bare 

presenterer handlingen. Dermed overlater dyreeventyr i mindre grad til barnet selv å komme 

fram til dens egen slutning. 

Skjemteeventyr er an annen eventyrtype. Her spottes det, og tonen kan være både sarkastisk 

og ironisk. Innholdet i eventyr mangler dybde og det overnaturlige elementet er ikke tilstede. 

Ifølge Steiners eventyrteori betyr det at skjemteeventyrene i mindre grad henter bildene fra 

den åndelige verdenen, siden «ekte, sann eventyrdiktning springer frem, slik som den taler til 

oss som noe trolldomsaktig fra alle århundrer i menneskehetens utvikling» (Steiner, 1956, s. 

3). Eller sagt på en annen måte: Mens de egentlige eventyrene, ifølge Steiner, gir næring til 

sjelen, blir skjemteeventyr så å si eventyrfortellingens fastfood, som tilbyr tomme kalorier til 

sjelen og best nytes med måte. Jeg har noen ganger fortalt skjemteeventyr i barnehagen, og 

barn koser seg med de, og synes de er morsomme. På den andre siden viser det seg raskt at et 

skjemteeventyr er som en vits som fortelles flere ganger. Ved gjentagelse blir det fort 

kjedelig.  



27 

 

5.3  Kan man forandre og modernisere eventyrfortellingen? 

Propps eventyranalyse har vist at et folkeeventyr kjennetegnes ved rekken av funksjoner, som 

følger etter hverandre. På den ene siden er selve eventyrmotivet underordnet og kan byttes ut, 

uten at folkeeventyr derfor mister sine karakteristiske trekk.  På den andre siden har 

eventyrene tapt akkurat den typiske bevegeligheten etter at å ha blitt fanget inn fra 

folkemunne og temmet mellom sidene i en bok. Man kan si at eventyrmotivet dermed stivnet 

og språket aldret. Min erfaring fra steinerbarnehagen viser at det kan være et tankekors. For 

ikke så lenge siden fortalte jeg et eventyr, der det forekom et baketraug. Dette begrepet var 

sentralt for å forstå handlingen i eventyret. Ingen av barna visste hva det betydde. Selv om 

Steiner mener at eventyrbilder ikke skal plukkes fra hverandre med forklaringer, så mener jeg 

at det i dette tilfellet var nødvendig for å kunne forstå handlingen. Til gjengjeld kan man si at 

alle i barnegruppen nå vet hva et baketraug er.  

Men kunne man uten videre oppgradere eventyrfortellingen med nye og for barn forståelige 

motiver, og et moderne språk? Propps tanke om funksjonsrekken i eventyr viser dette som 

konsekvens, da motivet er mindre viktig enn selve framdriften i handlingen. Hvis man 

beholder rekkefølgen av funksjonene, så kan fortellingen etter oppdateringen fortsatt kalles 

for et folkeeventyr. I motsetning til denne tanken viser Steiners eventyrteori, at 

eventyrfortellingen ikke uten videre lar seg oppgradere. Grunnen er ifølge Steiner, at 

eventyrbildene stammer fra den åndelige verdenen. Mennesker som ennå hadde ekte 

opplevelser fra den åndelige verdenen, transformerte disse og ga uttrykt for de i bilder. 

Bildene fikk sin plass i eventyrfortellingen. Siden denne spesielle evnen er gått tapt gjennom 

tiden, blir det vanskelig å videreutvikle folkeeventyrene med bilder som har like mye 

betydning. Et annet relevant punkt som kan trekkes fram ved utskifting til nyere motiver og 

gjenstander, er at det kan være fare for at eventyret kan bli tid- eller stedfestet, for eksempel 

om det skulle nevnes en mobiltelefon. Dermed går barnets personlige frirom tapt, fordi 

eventyret forandrer retning gjennom modernisering. Den går fra en passende følelsesmessige 

avstand til muligens å bli for nærgående for barnet, slik det er beskrevet i 2.4.3.    

5.4 Virker eventyrfortellingen på fantasien? 

I kapittel 2.4.2 nevnes det som en av eventyrets byggesteiner at språket i fortellingen holdes 

knapt og klart. Språket viser fram handlingen i fortellingen, men dveler ikke ved utførlige og 

detaljerte beskrivelser. Den muntlige traderingen har sørget for at alt som ikke var essensiell 
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for handlingen, ble skrelt bort. Man kan undre seg over hvorfor eventyr likevel taler til 

fantasien. I barnehagen kan jeg nemlig observere at eventyrfortellingen gir umiddelbar 

inspirasjon til påfølgende lek; eksempelvis, da jeg så to jenter prøve å flette hverandres hår 

hele ettermiddagen, etter å ha hørt på Grimms eventyret om Rapunzel. Grunnen til det kan 

være at barnets fantasi blir aktivert når eventyret er fattig på beskrivelser. Barnets indre øye 

får selv mulighet til å danne egne bilder for å fylle ut hullene i beskrivelsen. Som jeg har 

beskrevet i 3.1, anbefaler Steiner leketøy som ikke er for detaljerte i utformingen av nettopp 

denne grunnen. Dermed kan det tenkes at barnet tar med seg en kreativ tenkemåte fra 

eventyret som det kan bruke dets daglige lek (Fougner, 2005, s. 96, 97).  

5.5 Inneholder eventyrfortellingen elementer som har innvirkning 

på barns utvikling?  

5.5.1 Utviklingsvei og identifisering 

Slik som beskrevet i kapittel 4.2 viser eventyret en utviklingsvei for barnet. Først er barnet for 

lite til å hamle opp med alt som kommer dets vei. Samtidig viser eventyrets utvikling at det 

ikke fortsetter slik for alltid. Det er funksjonsrekken i eventyret som sørger for at eventyret tar 

et skritt etter det andre. Helten utvikler seg og lærer av sine feil, overvinner motstanden og 

seirer til slutt. Det trøster barnet, og gir glede og tro på framtiden. I tillegg til at 

funksjonsrekken får fortgang i fortellingen, kan den også sees som en rekke av utviklingstrinn 

i et menneskets liv. Men i motsetning til det virkelige livet, hverken krever eller uttaler 

eventyrfortellingen forventninger. Derfor legger den heller ikke press på barnet, siden 

fortellingen bare viser utviklingsveien indirekte. Eventyrets indirekte framstilling virker som 

et speil som speiler både barnets nåtid og framtid. Speilet er forbilde, som barnet med sitt 

naturlige behov til etterligning kan bli inspirert av (se kapittel 3.1). På den måten kan 

eventyrfortellingen støtte opp om barnets utviklingsprosess. Eide tar opp at historiene om 

superhelter, etter hans mening, ikke fungerer på samme måte. Grunnen til det kan være at 

historiene med actionfigurer som hovedpersoner ikke viser en mulig utviklingsvei for barnet, 

fordi superhelten er superhelt fra begynnelsen av, og hans krefter er konstante. Disse kreftene 

fortoner seg dermed som uoppnåelige for barnet. Det i seg selv kan gjøre det vanskelig å 

forbinde seg med superhelten på et dypere plan.  
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5.5.2 Rettferdighet og utholdenhet, håp og livsmot 

Som et annet relevant punkt trekker jeg fram at eventyrfortelling stimulerer og bekrefter 

barnets sans for rettferdighet. Eventyret er tydelig sådan. Det er enkelt å skille mellom den 

rette og den onde handlingen, siden de blir holdt sterkt adskilt. Barnets vilje til å identifisere 

seg med helten bidrar til å danne et grunnleggende mønster for hvordan barnet vil være mot 

andre. Som beskrevet i kapittel 4.4 så utviser den ekte helten hjertevarme. Han er raus og 

uselvisk i hans tilbud om å hjelpe andre, og han kan tidvis sette hans egne behov til side. 

Gjennom disse uselviske og empatiske handlingsmønstre kan eventyrfortellingen være et 

forbilde for barnet, som det ønsker å etterligne. I tillegg til hjertevarme utviser helten også 

utholdenhet. Heltens vei kan nemlig være både kronglete og vrien. Han møter på mye 

motstand, og er nødt til å prøve både en og to og tre ganger før han lykkes med sitt oppdrag. 

Selv om helten opplever at veien er tung, gir han aldri opp. Det kreves utholdenhet og mot av 

helten for å gyve løs engang til, selv om alle odds taler imot ham. Tøra Karsrud mener at når 

barnet inngår en mental forbindelse med helten, skaper denne holdningen tillit. Barnet heier 

på helten, fordi helten er blitt et forbilde. Herved forstår barnet at det er godt nok som det er, 

og selv også kan være en helt. Alt som trengs er å ta imot både sjanser og utfordringer som 

byr seg. Gjennom eventyrfortellingen får barnet forbilder som inspirerer barnet til å tro på 

egne krefter. Med det kan barnets selvfølelse bli styrket. En god selvfølelse gir barnet selvtillit 

til å møte framtiden og dens eventuelle problemer uten frykt, men derimot med pågangsmot 

og troen på å mestre (Tørå Karsrud, 2014, s. 49, 69). Sylvi Penne, professor ved Høgskolen i 

Oslo og Akershus, mener at barn derfor trenger å høre på mange eventyrfortellinger. Med det 

bygger barnet opp motstandskraft og evne til å tåle vanskeligheter. Eventyrfortellingen 

beskytter barnet, og gir det håp og livsmot (Penne, sitert i Tørå Karsrud, 2014, s. 77).  

Kapittel 2.4.2 omtaler eventyrets abstrakte form. Her nevnes det som litterært virkemiddel at 

eventyrfortellingen er skjematisk, abstrakt og gjentagende, og at eventyrets form derfor 

oppfattes som rytmisk. Parallelt til dette trekker Steiner fram (kapittel 3.1) at barnets utvikling 

og vekst er preget av rytmiske gjentagelser i likhet med eventyrfortellingens oppbygning. 

Dette aspektet ved eventyrfortellingen tiltaler derfor barnet, mener Steiner. Grunnen til det er 

at barnet erverver nye ferdigheter gjennom gjentagelse. Eventyr som også inneholder 

gjentagelser, bekrefter dermed barnet i sin naturlige framgangsmåte. Ifølge Kranich styrker 

denne prosessen barnets vilje og utholdenhet (Kranich, 2003, s. 80). 
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5.5.3 Aksept og anerkjennelse 

I kapittel 2.4.3 om eventyrets byggesteiner, viser jeg at et annet litterært grep er at fortellingen 

skildres med et universelt og allmenngyldig preg.  Tørå Karsrud bekrefter denne teorien. 

Eventyr kan handle både om griskhet og gjerrighet, så vel som dårskap og overmot. Det er 

sider som barnet kan kjenne til ved seg selv, men som kan være vanskelig å anerkjenne. Ved 

at barnet opplever at eventyrskikkelsene viser slike negative sider kan det føre til at barnet 

utvikler en større aksept for seg selv (Tørå Karsrud, 2014, s. 45). Barnet kan nemlig 

identifisere seg med fortellingen, samtidig som den ikke virker konfronterende (Hermundstad, 

1995, s. 30). Dermed tråkker man heller ikke over barnets grense. Fordi eventyret handler om 

noen andre, kan barnet velge om det kobler seg på de vanskelige følelsene, eller om det 

foretrekker å beholde distanse (Tørå Karsrud, 2014, s. 68). Barnet opplever 

eventyrfortellinger som en beskrivelse av en ytre virkelighet, men det barnet ikke vet er at det 

egentlig dreier det seg om en indre verden. Det er et psykisk landskap som brer seg ut for det 

lyttende barnet. Slik har fortellingen mulighet til å nå dypere i ubevisste lag (Hermundstad, 

1995, s. 31).   
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6 Konklusjon og avsluttende tanker 

Jeg kan huske fra min skoletid midt på 70-tallet da Bettelheims Eventyrets fortryllelse kom ut, 

hvor kritiske vi elever var til hans positive holdning til ondskap og grufulle hendelser i 

eventyrfortellingen. Selv skrev jeg den gangen som skoleoppgave en flammende appell for at 

barn måtte skånes for eventyrets brutaliteter. Denne oppfatningen var nokså gjengs, ikke bare 

blant mine medelever, men også blant lærere. Da jeg nå begynte på denne oppgaven var jeg 

derfor spent på om det fortsatt finnes stemmer som mener at eventyrfortellingen har en 

negativ innvirkning på barnets utvikling. Min tolkning av faglitteraturen kan ikke bekrefte 

dette. Når eventyrteoretikere og pedagoger trekker fram aspekter fra eventyret som har 

innflytelse på barnets utvikling, så er det positive sider. Og det er ikke småtteri som trekkes 

fram: eventyrfortellingen virker på livsmotet og gir tro på framtiden, barnet får et indre bilde 

av sin utviklingsvei, barnets vilje og utholdenhet blir stimulert, barnet får trøst for sin angst og 

får mot til å overvinne motstand, barnet utvikler empati, tillit, tilhørighet, selvfølelse og 

rettferdighet. Barnet er derimot ikke bevisst på at det har slikt utbytte av å høre på eventyr, og 

koser seg bare. Likevel mener jeg at eventyrfortellingen gir læringsutbytte på høyt nivå. Som 

Steiner påpeker virker eventyr i dypere lag og på et ubevisst plan. Derfor kommer ikke 

eventyrfortellingens læringsutbytte som kognitiv forståelse, man kan kanskje heller si at den 

ervervete kunnskapen gjennom eventyrfortellingen setter seg som lærdom i barnets kropp og 

sinn. Slik som bonden gjødsler sin åker for at planten kan vokse godt, slik forteller pedagogen 

eventyr til førskolebarn som grunnlaget for senere læring i skolen. 

Denne effekten på barns utvikling mener jeg gjør seg gjeldene i alle sammenhenger der det 

fortelles eventyr. Men steinerbarnehagen, med sin lange tradisjon for å fortelle eventyr hver 

dag, får med det en unik mulighet til å bruke eventyrfortelling virkelig som et redskap.  

Kontinuiteten, rytmen og gjentagelsen av eventyrfortellingen gir barnet trygghet og gjør at 

eventyret blir til en støtte i vokseprosessen. Eventyrfortellingen virker samlende på en 

barnegruppe, hvor det enkelte barnet kan se seg selv som del av et felleskap. Eventyret selv 

oppleves gjennom sin distanserte fortellingsmåte som ikke-dømmende. Barnet gis anledning 

til å kjenne seg selv igjen uten å bli krenket. Det inkluderer også barnets svakere sider. Barnet 

kan se på seg selv slik det ser på Askeladden, og han er som han er, på godt og vondt. For 

barnet betyr det at eventyr hverken måler eller veier Askeladden: det bare presenterer ham. 

Man kan si at Askeladden får lov til å være naiv, uten at det knyttes en verdi til det. Dermed 
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motvirker eventyrfortelling fordommer. Etter min mening er eventyrfortelling i barnehagen 

derfor til og med et redskap for å forebygge mobbing.  

Helten er den viktigste personen i eventyret. Det er han som utvikler seg kontinuerlig og 

dermed viser veien og utviklingsmuligheter for barnet. Det er også han som klarer alle 

oppgavene, og det er han som får prinsessen og vinner halve kongeriket. Og det er også han 

barnet identifiserer seg med. Helten blir til et forbilde selv om han på ingen måte er perfekt. 

Derimot viser han at han strever og at han feiler. Selv om det til tider ser mørkt ut, så 

fortsetter han å prøve helt til han lykkes. Og i det mener jeg ligger heltens største styrke: Ikke 

ved å overvinne trollet, heller ikke ved å få prinsessen til brud, men fordi han viser barnet at 

det selv kan være helten i sitt liv.  

Eventyrfortellingen har en kraft som gjør at barnet retter dets oppmerksomhet mot 

fortellingens innhold og hendelser. Barnet lytter konsentrert og med interesse. Denne 

konsentrasjonen setter barnet i en flowtilstand, der det glemmer tid og sted. Dermed skaper 

fortellerstunden en hvilepause, et friminutt fra resten av dagen. I slike stjernestunder, som vel 

å merke forutsetter at pedagogen er en dyktig forteller, kan man se at barnegruppen nesten 

fortumlet våkner til livs igjen etter endt fortelling.  

Eventyrtradisjonen har stått stødig gjennom mange århundrer til glede for så vel fortelleren og 

den som lytter. Denne oppgaven viser at det er god grunn til å holde denne tradisjonen i hevd 

også i vårt moderne samfunn. 

Avslutningsvis vender mine tanker tilbake til samtalen med mannen som jeg traff på toget. 

Han opplevde at eventyrene, som han fikk høre for lenge siden av den gamle damen, hjalp 

ham i hans vanskelige livssituasjon. Det var en fornemmelse han hadde, mer visste han ikke.  

Det kan tenkes at eventyrfortellingene hjalp guttungen med å være helten i hans eget liv. 
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