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Innledning: Min metode for litteraturformidling 

Norsk barnebokinstitutt arbeider blant annet for at litteraturen skal kunne kommunisere med 

alle barn og unge, uansett hvem de er og hvilke kanaler de oppsøker. For å styrke instituttets 

mangfoldskompetanse og utforske nye litteraturformidlingsmetoder rettet mot barn og unge 

ble jeg ansatt som litteraturformidler i Norsk barnebokinstitutt i mai 2021. Jeg fikk som 

oppgave å utarbeide ulike konsepter for deltakende litteraturformidlingspraksiser og prøve ut 

disse konseptene i forhold til litteratur i ulike medier og overfor ulike målgrupper av barn og 

unge. Denne teksten består av forskjellige deler. Først kommer en prolog (min personlige 

inngang), og i del 1 en beskrivelse av min metode og en gjennomgang av det teoretiske 

bakteppet for metoden. I del 2 kommer jeg til å dele empiri og refleksjoner fra prosjektet 

«Bok til alle fysisk og digitalt» hvor jeg utarbeidet litteraturformidling til barn som bruker 

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 

Mitt arbeid innenfor «Bok til alle fysisk og digitalt» besto av utvikling og utprøving av en 

formidlingsmetode der barn mellom fire og seks år fikk anledning til å medvirke. Observasjon 

og dokumentasjon av hvordan metoden fungerte, samt evaluering og videreutvikling. 

Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med en barnehage tilpasset barn som bruker ASK 

aktivt i hverdagen til alle barna i barnehagen. Dette prosjektet var et samarbeid med Horten 

bibliotek, Bjørnestien barnehage, Vestfold og Telemark fylkesbibliotek og Leser søker bok. 

Prosjektet hadde flere sider. Jeg skriver om delen jeg hadde ansvar for: utvikling av en 

formidlingsmetode. Under utprøving av metoden i møte med barn som bruker ASK har jeg i 

hovedsak hatt veiledning av Kristin Ørjasæter, forsker og direktør ved Norsk 

barnebokinstitutt. I tillegg har jeg fått veiledning av Anne Skaret, professor ved Høgskolen i 

Innlandet og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. Antropolog Tom Bratrud veiledet meg i 

ritualteori. For veiledning om bruk av ASK, spesialpedagog Camilla Heimstad Bergseng.  
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Veronica Salinas, foto: Camilla Kuhn 

 

Jeg er født i Argentina og flyttet til Norge i 2001. Jeg er utdannet skuespiller, forfatter og 

litteraturviter. Jeg startet min praksis som formidler av litteratur i 2000. Jeg formidler både til 

barn, ungdom og voksne. Min metode og min måte å jobbe med formidling av litteratur på, er 

farget og formet av min utdanning og praksis fra teateret og med litteratur og at jeg også er 

bildebokforfatter. I tillegg til erfaringer jeg har tilegnet meg gjennom utdanning, 

arbeidserfaring og min personlige opplevelse av å være innvandrer i Norge, tar jeg og med 

opplevelser fra barndommen inn i arbeidet mitt. Jeg vokste opp i en fattig drabantby 

utenfor sentrum av Buenos Aires, i en familie med krysskulturell bakgrunn med 

urfolksaner. På skolen i Buenos Aires ble jeg diskriminert på grunn av mitt «urfolksutseende» 

og min hudfarge. Også når jeg besøkte min bestemor i Nord-Argentina, ble jeg møtt med 

mistenksomhet. De lokale barna så på meg som et barn fra byen, jeg var ikke en av dem. Jeg 

falt mellom to stoler. Jeg var alltid annerledes. Disse erfaringene har blant annet ført til at jeg 

synes det er spennende å utforske hva som finnes og hva som kan oppstå i «et møte» mellom 

ulike mennesker. «Møtet» er katalysatoren i arbeidet mitt. Møtet mellom mennesker, litteratur 

og kunst. I mine høytlesinger har jeg som intensjon å gi barna en estetisk og litterær 

opplevelse der vi ser oss selv og omverdenen med et nytt blikk. Jeg har en drøm om at 

gjennom dette møtet får barna en opplevelse av et felleskap hvor alle føler seg sett, inkludert 

og opplever noe godt sammen. En drøm om å skape trygge møteplasser som legger til rette for 

mangfold.  
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Jeg kommer til å presentere min metode for litteraturformidling med utgangspunkt i egen 

formidling av bildebøker. Jeg bruker eksempler fra mine høytlesinger med bildebøkene 

Reisen (2012), Sulten (2016), Skyggen (2018) og Slem (2021). De er skrevet av meg, illustrert 

av Camilla Engman og utgitt på Magikon Forlag. I denne teksten kommer jeg til å kalle alle 

bildebøkene nevnt her for «Lille andas serie». Metoden jeg beskriver, er formidling av 

bildebøker for barn mellom fire og seks år. Det dreier seg om en metode hvor barn får 

anledning til å medvirke. Tone Birkeland, Ingeborg Mjør og Anne-Stefi Teigland definerer 

bildeboka som «ei bok med eitt eller fleire bilde på kvart oppslag, og der alle oppslaga samla 

utgjer ein estetisk heilskap» (Birkeland, Mjør & Teigland, 2018, s. 98). Siden bildebøkene 

kommuniserer både gjennom tekst og bilder, må leseren både lese det skriftlige og det 

billedlige utrykket sammen for å få tak i tekstens meningspotensial. Mens ordene krever en 

lesekyndig mediator, kan bildene oppfattes intuitivt av både store og små barn (Solstad, 

2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisen (2012), Sulten (2016), Skyggen (2018) og Slem (2021).  
Illustrert av Camilla Engman. Magikon Forlag 

 

Jeg vil trekke paralleller mellom å formidle bildebøker og spille teater. Å formidle bildebøker 

for små barn krever nært samspill med barna eller publikum, akkurat som i teater. I både 
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bildebøker og dramatikk må tekststrukturen skape rom for såkalt undertekst eller tolkning hos 

henholdsvis leseren og tilskueren. Som skuespiller vet jeg for eksempel at en god scenetekst 

må gi rom til skuespilleren for å tillegge mening selv. Skuespilleren må få skape rom og 

sammenheng rundt replikkene i teksten. Det samme skjer med manuset til en bildebok; det må 

være plass til en illustratør, slik at illustrasjonene sammen med teksten kan skape mening og 

sammenheng mellom de to uttrykkene. Senere, i formidlingen av bildeboka, i kontakt med 

leseren, må bildeboka gi plass til leseren også. Når vi sier at bildebøker er tenkt for høytlesing 

tenker vi med en gang på at det vil være flere til stede i møte med boka. Tilskueren eller 

leseren er viktig i både teater og bildebøker.   
 

I kapiteler som følger beskriver jeg strukturen i høytlesingen, metoden, og de estetiske 

elementene i metoden.  
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Kapittel I. Strukturen i høytlesingen  

I dette kapitelet kommer jeg til å gå steg for steg gjennom hvordan jeg strukturerer formidling 

og hva skjer i hver del. Jeg strukturerer møtet i tre hoveddeler: 1. Introduksjon og 

oppvarming; 2. Presentasjon av tema i boka og høytlesing; 3.Avslutning 

 

Introduksjon og oppvarming 

 

Introduksjon 

Ofte kjenner barna rommet hvor vi leser godt mens jeg ikke gjør det. Selv om rommet kan 

være deres «vante sted», velger jeg å stå ved døra og ta imot dem. Jeg later som om det er 

«mitt rom» og jeg «inviterer dem inn». Ved å stå der og si «Velkommen!» til dem, omkoder 

jeg rommet og det er slik jeg etablerer første møte og den første usynlige regelen: «Jeg vil 

gjerne invitere dere til en lek! Vi leker at dere besøker meg», og «Vi skal lage et nytt virtuelt 

rom sammen». Ved velkomsthilsen får jeg mulighet til å etablere vår første kontakt. Jeg hilser 

på dem, ser dem i øynene og smiler. Mens barna går inn i rommet, bruker jeg alltid å si igjen: 

«Velkommen! Finn dere en plass!» «så utrolig hyggelig at du kom!» «Finner du ikke plass? 

Kan dere lage plass til henne/han?» De sitter og ser nysgjerrige på meg. Når alle er stille sier 

jeg ofte: «Så utrolig koselig at vi får lov til å være sammen!» Jeg åpner armene mine og løfte 

dem opp. Ofte opplever jeg at barna smiler, noen ler og andre har et sånt overasket 

ansiktsuttrykk med et spørsmål som: «Hvem er hun?» Jeg kan for eksempel spørre: «Sitter 

alle godt?» «Har dere det bra?» og jeg åpner armene mine igjen. Noen kan si «jaaaa», andre 

løfter armene i lufta med meg. I introduksjonen er jeg opptatt av å vise dem at jeg vil sørge 

for at de skal ha det bra, at vi skal ha det gøy sammen. De usynlige reglene består i at jeg 

oppretter en dialog med dem. Både gjennom det jeg sier, men også gjennom det jeg gjør med 

kroppen min. Deretter sier jeg: «Jeg heter Veronica», «hva heter dere?». Og jeg peker på hver 

og en for å høre deres navn. Jeg vier oppmerksomhet mot og viser interesse for hver enkelt. 

Jeg prøver å se hvert barn som subjekt: «Å anerkjenne barn som subjekt betyr å møte den 

enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne 

tanker og følelser»1. Barna sier navnet sitt, de voksne som er med sier også hva de heter. Etter 

at de har sagt hva de heter, takker jeg for at de har sagt det. Jeg sier at alle navn er så fine. 

Samtalen og dialogen er i gang. «Jeg liker så godt å lese historier sammen med andre» sier 

 
1 Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-
konsekvense/id440489/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/
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jeg. «Kan alle som liker å høre på historier rekke opp hånda?» spør jeg. Som regel rekker alle 

barna opp hendene. «Så gøy at alle liker å høre på historier!» sier jeg. «Er det noen som liker 

å tegne historier?» spør jeg. Som regel rekker alle barna opp hendene her også. Som regel 

liker alle barna både å høre på historier og tegne historier. Med alle disse spørsmålene gjør jeg 

flere ting samtidig: Jeg etablere kontakt med dem, forteller dem at vi skal ha «dialog». «Her 

er det lov å snakke». Jeg gjør meg «kjent for dem». Og jeg samkjøre dem litt: Alle liker 

historier. Alle liker å tegne. «Vi er et kollektiv og vi skal oppleve noe sammen». Som regel 

opplever jeg at barna aksepterer denne invitasjonen til å skape et rom sammen med en gang. 

De blir med på mitt forslag. Som regel vil barna leke denne leken om felleskap og glede 

sammen.  

 

Oppvarming 

Etter introduksjonen går jeg rett til det jeg kaller «oppvarming». Under oppvarmingen prøver 

jeg å sette hode og kropp i en kreativ lekemodus. Her prøver jeg også å fortsette å fortelle alle 

«dette er noe vi skal gjøre sammen, dette blir en kollektiv prosess» og «dette er temaer vi skal 

snakke om». Ofte begynne jeg oppvarmingen med spørsmål: «Har dere tatt med dere øynene 

deres?» sier jeg mens jeg lager briller med hendende mine foran øyene mine. Og da gjør alle 

barna det samme uten at jeg ber om dem. De bare etterlikner meg på en organisk måte. «Har 

dere tatt med dere ørene deres?» spør jeg mens jeg tar hendende mine til ørene mine. Barna 

gjør det samme. «Har dere tatt med tunga?» spør jeg mens jeg viser tunga. Og det gjør barna 

også. Slik går jeg gjennom noen deler av kroppen: hodet, armene og beina. Som regel er alle 

med på å svare med kroppene sine. Etter dette sier jeg: «Så deilig at hele kroppen er med! Nå 

kan vi begynne å lese! Åh, som jeg gleder meg!»  

 

Jeg bruker god tid på både introduksjonen og oppvarmingen. Jeg tror de første minuttene er 

viktige og sentrale for å etablere en god kontakt med barna. I møte med barna er jeg alltid 

opptatt av å skape entusiasme og begeistring. Jeg er nysgjerrig, jeg jobber med spørsmål som: 

Hvem er du? Hva skjer med deg? Jeg har en ambisjon at de skal føle seg sett og hørt i de 

første minuttene. Etter jeg har sett og hørt på alle, er jeg klar til å vie fokus på boka vi skal 

lese.  

 

Presentasjon av tema i boka og høytlesing 

Etter introduksjonen og oppvarmingen spør jeg om de er klare til å lese: «Opp med hendende 

alle som er klare til å lese?». Som regel viser alle meg hendene. Jeg spør hva de ser på 
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forsiden av boka. For eksempel når jeg leser Reisen og jeg spør «Hva ser dere her?», svarer 

barna: «en and med en ryggsekk!!». Da går jeg og peker på bildet, anda med ryggsekk. «En 

stein,» kan barna si. Jeg peker på steinen. «Et tre», «en snegle»» Forsiden av boka Reisen 

viser en and som har på seg en ryggsekk. Anda står på en stein, omringet av greiner, sopp, 

blomster og en snegle. Jeg oppmuntrer til undring. Jeg lar barna få se, svare og bruke 

fantasien. Dette kan være med på å styrke tillitsforholdet mellom barn og voksne.2 

 

Når vi er ferdig med å snakke om illustrasjonen på forsiden, peker jeg og spør: «Kjenner dere 

igjen denne bokstaven?» «Jaaaaaaa! Det er R!!!» kan barna rope. «Ja! RRRRRR, så gode dere 

er!» kan jeg svare. Barn som er mellom 4 og 6 år er opptatt av bokstaver og som regel er flere 

interessert i å vise meg at de kan bokstaver, og de trenger bekreftelse på at de har gjenkjent 

bokstaven. «Hva tenker dere når jeg sier Reisen?» spør jeg for eksempel. De pleier å si: 

«Reise til bestemor», «reise på ferie!», «reise for å besøke tante eller onkel», «reise til 

Stavanger». Etter at de har sagt alle steder de pleier å reise til spør jeg: «Hvordan reiser 

dere?» De roper for eksempel: «Med buss!» Da lager jeg buss-lyden: «brm-brm-brm». Alle 

lager lyden til bussen. «Med båt» kan en annen si. «Ja, med båt» sier jeg og later som om jeg 

kjører båt og lager en lyd. Som regel pleier barna å le og hermer etter meg på en helt naturlig 

måte. Etter det sier de alltid «med sykkel», «med bil», «med helikopter», de nevner alle 

mulige transportmidler. I slike sekvenser prøver jeg å gi barna plass og oppmerksomhet, 

samtidig som de kan bruke fantasien og seg selv. Det å lage disse rommene for undring, 

fantasi og refleksjon er med på å forme et rom hvor vi styrker oss selv og relasjoner vi har til 

andre. (Turner, Victor. 1974. Dramas, fields and metaphors. Symbolic. Action in Human 

Society.) 

 

 
2 May Britt Drugli om betydning av undring i barnehagen. 

https://www.fagforbundet.no/a/361809/yrke/barnehage/barnehagedagen/fagartikler-til-barnehagedagen-

20192/sm--barns-undring---en-ressurs-i-hverdagen/ 
 

https://www.fagforbundet.no/a/361809/yrke/barnehage/barnehagedagen/fagartikler-til-barnehagedagen-20192/sm--barns-undring---en-ressurs-i-hverdagen/
https://www.fagforbundet.no/a/361809/yrke/barnehage/barnehagedagen/fagartikler-til-barnehagedagen-20192/sm--barns-undring---en-ressurs-i-hverdagen/
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Reisen er en dyrefabel som handler om en and som blåser vekk hjemmefra og kommer til et helt nytt sted 

der den ikke har det lett med å tilpasse seg.  Høytlesing med «Reisen». Foto: Veronica Salinas 

 

Jeg bruker tid på introduksjon av tema boka handler om. Alle bildebøkene til Lille andas serie 

tar opp vanskelige temaer som: «identitet», «fremmedgjøring», «fattigdom», «vennskap», 

«uvennskap» og «mobbing», temaer mange barn erfarer, men som noen ganger er vanskelig å 

snakke om.   

 

Høytlesing 

«Det kan hende at du må reise» leser jeg og peker på bildet der den lille anda pakker 

ryggsekken sin og historien er i gang.  

 

«Den lille anda pakker ryggsekken sin!» kan et barn si. «Ja, hun pakker. Hva pakker hun?». 

«Et eple!» «termos», «mat», «dopapir!» «jakke». Her er det igjen et eksempel på hvordan jeg 

prøver å gi rom for at barna selv kan få undre, bruke fantasien og komme med sine tanker. 

Ofte sier de at lilla anda pakker «dopapir» selv om vi ikke kan se «dopapir» i bildet. Men i 

ryggsekken til lille anda kan vi se noe som er hvitt. «Kanskje er det dopapir? Kanskje et 

håndkle?» Etter at vi har nevnt alle mulige ting lille anda kan pakke er barna som regel opptatt 

av de andre dyrene som man kan se i bildet. «Hva gjør de?» «Hvem er de?» Jeg bruker god 

tid på alle elementene på hver side før jeg leser videre. Vi samtaler om bilder og teksten, om 

samspillet mellom tekst og bilder. Barna kommer med mange innspill. De kommenterer noen 

ganger de små tingene de ser på hver side. De er ofte veldig opptatt av detaljer, små dyr som 
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mark, edderkopp, snegle og maur og små steiner og blomster.  

 

 
Reisen. Veronica Salinas og Camilla Engman. Magikon Forlag (2012)  
 

I starten av høytlesingen av bildebøkene til lille anda blir de sentrale karakterene presentert. 

Ganske rask får leseren vite hva som er konflikten i historien. Jeg bruker dramaturgien i 

teksten til å bygge dramaturgien i formidlingen av den. Jeg støtter meg i historien og etter at 

vi har lest om hvem historien handler om og hva konflikten er, bruker jeg lek og fortelling 

under konfliktopptrapping. Spenningen stiger fram mot et høydepunkt før konflikten blir 

utløst. Under hele denne seansen bruker jeg også pauser, blikk og stemme for å bygge 

spenning. Under hele møtet er kroppen og stemmen min aktiv, jeg benytter meg av dialog, lek 

og fortelling for å skape trygge rammer, slik barna kan tillate seg å være i en utforskende og 

lærende prosess under vårt møte.  

 

Jeg kommer til å beskrive mer av det som skjer under høytlesingen og de ulike elementene jeg 

bruker nærmere i kapitelet «estetiske elementer».  

 

Avslutning 

Det er ofte god stemning i rommet når jeg avslutter den siste siden i boka vi har lest sammen. 

Fortellingen er over, og den lille anda har løst problemet den stod ovenfor. Jeg pleier å se på 

barna og si: «Og snipp, snapp, snute», og så fullfører de setningen med å si: «så var eventyret 

ute!» Etter denne avslutningen innledes en dialog der vi snakker sammen om 

leseropplevelsen. Jeg begynner ofte med å stille spørsmål som: «Har dere det bra?» «hva 
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synes dere om denne historien?» «Er det noen som får lyst til å fortelle den videre til noen? 

Til hvem?» Jeg har opplevd alle gangene at de svarer at de har det bra, at de har hatt det gøy 

og at de vil dele historien med «mamma!», «pappa!», «storesøster!», «storebror!», 

«lillesøster!», «lillebror!». 

  

Hvordan hver enkelt høytlesningsstund avsluttes etter dette kommer an på hvilken bok vi har 

lest. Med Reisen og Sulten pleier jeg eksempelvis å avslutte med en samtale der vi 

oppsummerer boka sammen. Jeg opplever at barna har et stort engasjement for tematikkene i 

disse bøkene: Identitet, fremmedgjøring, språklæring osv. Under samtaler med utgangspunkt i 

Reisen kan jeg plutselig høre: «Min mamma har også reist, akkurat som den lille anda» og 

«Jeg har reist langt, jeg og». Og når vi samtaler om Sulten vil barna gjerne snakke om 

maurene og hvor sterke de var. Og om den lille anda som ikke ville dele. At det ikke alltid er 

lett å dele er noe de lett kan kjenne seg igjen i. 

 
Barnetegning 

Som avslutning på høytlesningen av Slem og Skyggen benytter jeg aktiviteter der barna 

inviteres til å delta på flere måter enn kun gjennom samtale. Slem avsluttes med en 

verkstedsaktivitet der jeg spør om barna kan tegne en ny venn til den lille anda, og til 

høytlesningen av Skyggen avslutter jeg med et lite ritual for å gjøre frykt mindre skummelt. 

Skyggen handler nemlig om å være redd, og jeg har erfart at barna ofte vil fortelle om sine 

egne redsler. Samtalen begynner med at vi snakker om den lille anda og hvor redd den var for 

flaggermusen. Jeg spør dem så om de er redde for noe. «Jaaaaa!» pleier mange å si, «neiiii» 

svarer noen andre. Da forteller jeg barna at jeg har en usynlig pose i hånda, og om de har lyst 

så kan de kaste alle sine redsler oppi den. Og det gjør barna. «Redd edderkopper» kan et barn 
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si. «Redd hunder», «redd mørket», «redd støvsugeren», «redd heiser». En gang sa en gutt til 

meg: «Jeg er ikke redd, men mammaen min er redd». «Ok», svarte jeg. «Hvis du vil kan vi 

hjelpe mammaen din? Du kan jo kaste redselen hennes oppi posen min?» «Ja, det vil jeg. 

Mamma er redd for pappa» svarte gutten da.  

 

Etter at alle har kastet sine redsler i den usynlige posen, rister jeg posen godt. Barna følger 

nøye med. Jeg kaster posen opp og ned flere ganger. Etterpå legger jeg posen ned på gulvet, 

og så danser jeg for posen. Jeg spør om barna kan hjelpe meg med å danse fra sine plasser. Så 

tramper jeg litt ved siden av posen, og spør om de kan trampe litt. Og det gjør de. Før jeg tar 

den usynlige posen forsiktig opp og krøller den sammen til en liten ball. Jeg kaster ballen til 

barna, og de kaster den tilbake til meg. «Åh!! Alle redslene har blitt så små!» sier jeg. «De er 

så små og så lette at vi kan blåse dem opp i lufta» Så blåser jeg ballen opp mot himmelen og 

ser etter den. «Ha det bra redsel, du er ikke så stor nå,» sier jeg. Barna blåser også sine redsler 

opp i været, og først da er vi klare for å forlate rommet. 

 

Jeg har også opplevd at måten jeg avslutter en høytlesing på kan bli påvirket av barnas 

reaksjon. Et eksempel fra en høytlesing av bildeboka Slem i juni 2021. Boka handler blant 

annet om mobbing, om å ikke få lov å være med. 

 

«Det er jeg som er den lille anda,» sa en jente mens hun holdt hånda oppe. «Åh! Det er trist å 

høre det!» sa jeg. «Jeg har lyst til å gi deg en klem. Men siden vi er i en pandemi, kan jeg 

prøve å sende deg en klem?» sa jeg og klemte meg selv. «Denne gode klemmen er til deg,» sa 

jeg. Jenta reiste seg og klemte seg selv. Hun tok imot klemmen min. «Nå kan vi egentlig alle 

sammen sende en klem til henne, slik jeg gjorde,» sa jeg. Og alle gjorde det.   

 

I formidlingen av bildebøkene er jeg opptatt av å gi barna opplevelser, gi dem språk, og 

ord for det som noen ganger er utrygt og vanskelig å snakke om. Under høytlesninger 

opplever jeg noen ganger at noe usynlig blir synlig. I dette tilfelle «mobbing». Læreren som 

var sammen med barna, visste ikke at det foregikk mobbing i klassen. Læreren og jeg snakket 

sammen etter høytlesingen: «Jeg visste ikke at hun hadde det slik. Jeg skal følge nøye med», 

sa hun til meg. «Det er jeg som er den lille anda,» sier en seks år gammel liten jente til oss. 

Hun tør å sette ord på en følelse, i et rom og foran andre barn og voksne. Når hun setter ord på 

det som er vanskelig, i dette tilfelle «å føle seg utenfor», reagerer jeg ved å si at dette er trist 

og sender en klem til henne, og jeg ber alle sende en klem til henne. I denne stunden setter vi i 
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gang en handling sammen, vi gjør et ritual sammen. Jeg kommer tilbake til begrepet «ritual» 

og hvordan og hvorfor jeg er opptatt av det i tekstens neste kapittel.  

 

Jeg synes det er viktig hvordan jeg avslutter høytlesningen. Hvordan kan jeg skape et trygt 

rom der historien som ble lest danner utgangspunkt for dialog om bokas tematikk? Barna er 

aktive deltagende i høytlesningen og samtalen bidrar til at barna knytter historien til sine liv 

og deler sine erfaringer. I teksten som følger kommer jeg til å beskrive metoden, det 

ritualistiske og de estetiske elementene jeg bruker i høytlesingen.  
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Kapittel II Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker 

Når jeg leser bildebøker for barn, leser jeg vanligvis i barnehagerom, på skoler eller små 

intime scener. Høytlesingene varer mellom 35 og 45 minutter. Jeg bruker prosjektor, og har 

boka på storskjerm. Barna sitter i en halvsirkel foran meg. Jeg leser høyt og bruker estetiske 

elementer som dialog, dramatisk lek og fortelling. Boka brukes som en trampoline, eller som 

en dør for å gå inn i et nytt rom. I dette møtet, om jeg lykkes, kan vi skape et fantasirom i det 

fysiske rommet vi møtes i. I dette fantasirommet, ved hjelp av dialog, dramatisk lek og 

fortelling, kan vi alle glemme hvem vi er og hva som preger oss i hverdagen vår, om det er 

bekymringer, forskjeller, ja, all «støy» vi forholder oss til i dagliglivet. I dette fantasirommet 

skal vi bare fokusere på å sanse, nyte, ha det gøy sammen og oppleve en fortelling. Vi 

utforsker denne fortellingen via noen estetiske elementer, som muligens kan lære barna noe 

nytt, som kan gi dem en opplevelse av glede og felleskap. Og i dette rommet vi møtes i, kan 

vi gi litteraturen liv fra hver og én av de barna som er til stede.  

 

Jeg mener derfor at høytlesingen kan sees på som et ritual med endringskraft, slik det er 

beskrevet av antropologer.  

 

Teori om ritual 

Ritualer er et stort tema. Alle som jobber med scenekunst arbeider på et vis med ritualer, all 

religiøs virksomhet er knyttet til ritualitet. Antropologer har ritualer som egen subdisiplin og 

har forskjellige kriterier for å markere en hendelse som et ritual. For å redegjøre for hva 

ritualer er og hvordan dette i praksis manifesterer seg i arbeidet mitt, bruker jeg perspektiver 

utviklet av to antropologer som har vært sentrale i ritualteori; Victor Turner og Bruce 

Kapferer. Ifølge Turner er ritualer dramatiske handlinger, gjerne av religiøs karakter. Han 

definerer og begrenser ritualer til «en standardisert sekvens av handlinger som involverer 

gester, ord og gjenstander utført på et bestemt sted og formet for å påvirke overnaturlige 

skapninger eller krefter i tråd med utførerens mål og interesser» (Turner 1973: 1100, min 

oversettelse). Man utfører altså handlinger som rører ved noe som er utenfor (hverdags) 

mennesket selv, med mål om å skape en ønsket endring. 

 

I sine studier av ritualer og rituelle symboler hos ndembuene i Zambia har Turner laget en 

analysemodell som favner ritualenes potensiale til å skape endring (se 1967, 1969, 1974). 

Modellen tar utgangspunkt i ndembuenes overgangsritualer, der folket i forskjellige faser av 

livet endrer sosial posisjon. Overgangsritualene «vasker bort» deltakernes tidligere status og 
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gjør dem klare til å «gjenfødes» som en ny person – både overfor seg selv og andre.  

Overgangsritene deles inn i tre ulike faser; atskillelse, liminalitet og reintegrasjon. Jeg er 

særlig opptatt av den liminale fasen, eller «liminale øyeblikk», som Turner betraktet som de 

avgjørende tidspunkt der transformasjon og nyskapning kan skje. Jeg vil videre i teksten 

anvende forståelsen av ritualet som et generativt rom, i tråd med Turners teori; et rom hvor vi 

transformerer relasjoner, status og måten vi ser og opplever andre og oss selv på.  Jeg 

vil spesielt referere til to begreper som er sentrale for mitt mål med høytlesningene; liminalitet 

og communitas. I tillegg vil jeg trekke på Kapferers teorier om ritualer og den avgjørende 

rollen han mener estetikk, sanseopplevelser og «virtualitet» spiller i et vellykket ritual. 

Jeg vil nå gjøre rede for begrepene liminalitet og communitas.  

 

Liminalitet er en av overgangsritualets faser, faktisk den avgjørende, sier Turner, dersom 

målet med ritualet er å oppnå endring. Liminalitetsfasen befinner seg på siden av det ordinære 

hverdagslige samfunnet og skiller seg på̊ flere måter fra de to andre fasene han kaller 

atskillelse og reintegrasjon. I atskillelsesfasen bryter deltakeren gradvis forbindelsene til 

hverdagens rammer og strukturer, men er fremdeles koblet til dem. I liminalfasen, som er 

ritualets midtre fase, er deltakeren koblet fra hverdagens emosjonelle og sosiale rammer og 

strukturer. Det er i denne tilstanden subjektets status kan endres og man kan bli «gjenfødt» 

som en ny person. I reintegrasjonsfasen vender man tilbake til hverdagens rammer og 

strukturer, men som en endret person.  

 

Liminalitet, fra latinsk limen, betyr å befinne seg på et terskeltidspunkt. Turner bruker 

betydningen av begrepet til både å fremlegge og knytte sammen sine poenger. Han betegner 

den liminale personae, eller overgangssubjektet, som strukturelt «usynlig». Personen er 

selvfølgelig fysisk til stede i overgangsfasen, men regnes likevel for usynlig, fordi hen kan 

sies å være udefinerbar i den perioden da transformasjonen skjer. Med det mener Turner at 

samfunnet ikke egentlig har begreper eller språk som på en tilfredsstillende måte dekker det å 

befinne seg mellom to tilstander. Som han forklarer det:  

The subject of passage ritual is, in the liminal period, structurally, if not physically, 

’invisible’. As members of society most of us only see what we expect to see, and 

what we expect to see is what we are conditioned to see when we have learned the 

definitions and classifications of our culture. A society’s secular definitions do not 
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allow for the existence of a not-boy-not- man, which is what a novice in a male 

puberty rite is (if he can be said to be anything). (Turner 1996: 511)  

Når Turner tar for seg det sosiale aspektet i liminalfasen, påpeker han at det oppstår et spesielt 

fellesskap mellom deltakerne som han kaller communitas. Communitas er den latinske termen 

for «community» og refererer til en opplevelse av fellesskap som oppstår mellom en gruppe 

mennesker når deres liv sammen oppnår en felles, gjensidig mening. Turner bruker denne 

termen for å skille fellesskapet i liminalfasen fra det han kaller «an area of common living» 

(Turner 1977: 96).  Communitas er fellesskap med flat struktur, hvor hierarkiske strukturer er 

visket ut og deltakerne blir jevnbyrdige. Man strippes for tidligere sosiale kjennetegn og blir 

lik: ««The liminal group is a community or comity of comrades and not a structure of 

hierarchically arrayed positions» (Turner 1996: 515). “Communitas is a bond uniting people 

over and above any formal social bonds” (Turner 1974: 45). 

 

Et communitas kan bestå av to slags relasjoner. Den første er det fellesskapet som oppstår 

blant deltakerne. Det andre er relasjonen mellom deltakerne og de eldre eller læremestrene. 

Fellesskapet som oppstår i liminalfasen, står i skarp kontrast til de sosiale strukturene vi finner 

i samfunnet for øvrig. Men hvordan kan man oppnå en tilstand av liminalitet, hvor man kan 

endre synet på seg selv, på andre og på omgivelsene – og der en slik opplevelse av 
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communitas kan finne sted? Antropolog Bruce Kapferer kommer med noen svar, som er 

nyttige for mitt eget mål om å oppnå disse tilstandene hos barna i høytlesningsstunden. 

Kapferer var elev av Turner ved Universitetet i Manchester og lot seg inspirere av sin lærers 

teorier. Basert på feltarbeid blant theravada-buddhister på Bali videreutviklet han Turners 

ritualteori ved å insistere på betydningen av estetikk og sanselige opplevelser for at 

overgangsritualer skulle bli virkningsfulle. Estetikk og sanselige opplevelser var sentrale, 

mente han, for den typen overgangsritualer han selv var mest interessert i, nemlig de 

tradisjonelle balinesiske ritualene for å helbrede sykdom og drive ut onde ånder fra personer 

man regnet som forhekset. Disse ritualene krevde hos pasientene en emosjonell og 

eksistensiell frigjøring fra status quo. Denne frigjøringen kunne fremkalles ved hjelp av 

ritualer som skapte sterke nok sanseinntrykk til at man erfarte at sykdom og ondskap ble jaget 

ut av kroppene deres. 

Ritualene Kapferer studerte hadde en fast, gjenkjennelig struktur, men med faser som åpnet 

for det uforutsette. Det var i disse fasene nøkkelen til helbredelsen og åndeutdrivelsen lå, i 

tråd med Turners teori om liminalitet i overgangsritualer. Ritualene på Bali var preget av 

trommer og andre instrumenter som skapte en lydmessig dramaturgi, dans som fulgte 

trommene, det var forskjellige typer røkelse og det var masker og andre rekvisitter som ble 

brukt av danserne for å symbolisere prosessen med å drive sykdom og ånder ut av den sykes 

kropp. Ritualene hadde en dynamikk som strukturerte deltakernes persepsjon, 

forestillingsevne og erkjennelse - der nye, spesielle «potensialer» både for erfaring og 

forståelse kunne dannes.  

Ved å la seg rive med av ritualets sanselige opplevelser, av fellesskapet som oppsto med 

andre deltakere; både healere, støttespillere og andre pasienter; av overbevisningen om at 

ritualets elementer virkelig kunne drive ut sykdom og ånder, dannet pasientene seg 

forestillinger om alternative versjoner av virkeligheten. Alternative versjoner av virkeligheten 

der de virkelig var friske, der sykdom og ondskap var vekk - der lenkene som holdt dem i 

lidelsen var borte. Ritualene skapte derfor, gjennom sin dynamikk og sine elementer, et 

potensiale for å realisere en annen verden, eller rettere sagt; en annen versjon av verden.  

 

For å beskrive disse nye potensialene, eller mulighetsrommene, som dannes i deltakerne, 

trekker Kapferer på et begrep som kommer fra de franske filosofiene Gilles Deleuze og Félix 

Guattari, nemlig virtualitet. Begrepet viser til hvordan vi kan skape en oppfattelse av at noe 
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virkelig er, til forskjell fra den ordinære virkeligheten vi lever i. Det er her Kapferer knytter 

Turners liminalitet og Deleuze og Guattaris virtualitet sammen: ritualet gjør det mulig å endre 

virkeligheten, slik den oppleves av ritualets deltakere, fordi man gjennom ritualet opplever at 

en annen versjon av verden, eller en annen versjon av virkeligheten, er mulig. Versjonen av 

verdenen eller virkeligheten man opplever som sann i ritualet kan man så ta med seg videre 

inn i hverdagslivet etter at ritualet er ferdig. Man kan da oppleve seg selv, og hverandre, som 

endret, i tråd med resultatet av Turners overgangsritualer. Ved å ha gått gjennom ritualets 

magiske, transformerende rom sammen, kan man også komme ut på andre siden med 

opplevelse av å være del av et nytt fellesskap, et communitas (Kapferer 2005, 2006).  

 

Litteraturformidling som et ritual 

Jeg kommer alltid tidlig til stedet for å se det fysiske rommet hvor jeg skal gjennomføre 

lesingen. Jeg vil se hvordan rommet kan brukes, se lyset i rommet og vurdere hvor jeg kan stå 

og ta imot barna. I dette fysiske rommet varmer jeg opp stemmen, kroppen og setter meg i 

«lekemodus». Jeg står og ønsker barna velkommen, jeg spør om de har det bra, om de har lyst 

til å lese en bok sammen med meg. Det er slik denne rituell handling initieres.   

Ved velkomsthilsenen har jeg en ambisjon om å invitere dem inn i et fantasirom, hvor de 

forhåpentligvis kan få lyst til å delta og medskape fysisk og verbalt. Jeg er avhengig av at 

barna aksepterer invitasjonen og er med på leken. Jeg har aldri opplevd at de ikke vil være 

med på leken.  

Foto: Camilla Heimstad Bergseng  
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I invitasjonen til dette møtet har jeg med meg en bok både i papirformat og digitalt (på 

skjerm). Jeg har også et manus og en slags koreografi knyttet til bildeboka jeg skal lese. Å ha 

en struktur jeg skal følge, å kunne vite omtrent tiden jeg kan bruke på hver del av 

høytlesingen på hvert oppslag i boka, gir meg trygghet og orden. Jeg vet hvor i historien jeg 

kan leke og dramatisere, jeg vet hvor jeg kan støtte meg til dramaturgien i teksten og skape 

spenning og overraskelser. Og jeg må si at selv om jeg har et manus improviserer jeg også. 

Jeg finner på ting i øyeblikket, i møte med barna. Jeg prøver å være åpen, være nysgjerrig, 

lytte til dem og å være i eksperimenteringsmodus. En gang da jeg leste Reisen rakk en liten 

jente opp hånda og sa «Vet du hva? Jeg har ikke bleie på̊ meg i dag!» Jeg svarte «Så flott! 

Ikke jeg heller!» Alle så på meg med store øyne. De voksne lo. Og så sa jeg: «Du er stor nå. 

Du er god! Wow! Gratulerer! Skal vi fortsette å lese?» «Jaaaa,» sa jenta stolt.  

 

Jeg prøver å høre på alle forslag og tanker barna har. Samtidig som jeg er åpen for innspill, er 

jeg klar over at jeg må begrense innspillene. Jeg må prøve å være klok på hva jeg svarer på 

spørsmål fra barna slik at jeg har en viss kontroll på hvilken retning vi går i. Som regel er 

både barna og jeg så engasjerte at vi sammen klarer å opprettholde denne balansen. Men om 

det ikke skjer og noen blir inspirert til å fortelle flere ting eller en veldig lang historie, 

avbryter jeg forsiktig og sier: «Wow! Takk for det! Det var spennende å høre. Men for å 

komme tilbake der vi var» Vi leser historien, vi snakker om den, vi leker. Vi later som vi er 

dyr. Vi blir lei oss på liksom, vi blir glade. Vi later som vi gråter. Vi forteller våre historier 

også: En dag da en var veldig redd. En dag noen dro på ferie til Syden. Maten vi liker. Venner 

vi har eller ikke har. Dagen vi falt og slo oss. Dagen ingen så at vi var lei oss. Vi spiller noen 

scener fra historien vi leser. Vi ler og vi blir alvorlige også. I tråd med Turner og Kapferer 

utforsker vi et virtuelt rom – altså, et rom vi forestiller oss, som ennå ikke er. Et rom ved 

siden av hverdagen der estetiske elementer (dialog, fortelling og lek) også er annerledes enn 

hverdagen, som ved hjelp av improvisasjon og lek kan sette barna i en egen modus hvor de 

aktiviserer kroppen, fantasien, følelser og intellektet slik at de kan forestille seg verden på nye 

måter. Forhåpentligvis bir det et bilde på verden som de kan ta med seg inn i hverdagslivet 

igjen. Ved hjelp av slike estetiske elementer setter jeg barna i en bestemt tilstand av 

liminalitet, hvor vante posisjoner og tenkemåter opphører, med mål om å oppnå communitas, 

et fellesskap der alle kan oppleve glede og likeverd.  

 

Turner og Kapferer studerer ritualenes potensiale til å skape endring. Enten ritualer der folket 
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i forskjellige faser av livet endrer sosial posisjon, de «vasker bort» deltakernes tidligere status 

og gjør dem klare til å «gjenfødes» som en ny person, både overfor seg selv og andre, eller 

ritualer for å helbrede sykdom og drive ut onde ånder fra personer man regnet som forhekset.  

I høytlesingene mine som er inspirert av innsikter fra Kapferers og Turners teorier om ritualer, 

snur vi på hodet vante regler og hverdagsrommet til barna. Hvordan rommet er organisert i 

barnehagen kan være en avgjørende. Pynt, farger, elementer eller rollen rommet har for barna, 

stiller mer eller mindre tydelige krav til meg som formidler sammen klarer vi å transformere 

dette rommet. Slik at relasjoner, status og måten vi ser og opplever andre og oss selv på blir 

endret. Barna får en felles positiv opplevelse, en estetisk og kroppslig erfaring. Ved leken får 

de oppleve å gå fra tilskuerrolle til deltaker. Barna får sette ord på sine historier inspirert av 

lille anda sin historie.  

 

Ritualet som skapes og den mulige transformasjonen ved høytlesingene er avhengig av 

bildebøkene vi leser, temaene i bøkene som gir oss mulighet til å skape ulike type fantasirom 

og communitas. Og transformasjonen er avhengig av barna sine historier. Historiene deres 

påvirker både rommet, ritualet og det communitas vi skaper sammen. Jeg delte tidligere to 

eksempler hvor jeg opplevde transformasjon. Da vi leste bildeboka Slem og ei jente som rakk 

opp hånda og sa: «Det er jeg som er lille anda», og da vi leste Skyggen og gutten sa «Jeg er 

ikke redd, men mammaen min er redd. Mamma er redd for pappa». Jeg tror barna ofte er i en 

verden der de ikke blir ordentlig sett eller hørt. Ved høytlesingen kan de oppleve å bli trukket 

inn, bli sentrum i en historie, identifisere seg med lille anda sine utfordringer, komme nær en 

erfaring, en smerte, sette ord på denne erfaringen eller denne smerten. Plutselig kan de 

oppdage at de har liknende erfaringer eller smerter selv. De får mulighet til å bli sett med 

utfordringene sine. I dette kollektive rommet skaper vi en felles erfaring som gir oss et felles 

språk. Noen ganger har jeg tenkt at det virker som om vi i dette rommet egentlig ikke vet hva 

vi føler før vi «føler sammen», dele denne følelsen med de andre i rommet som om vi ved 

høytlesingen oppdager noe om oss selv gjennom felleskap.  
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Foto: Camilla Heimstad Bergseng 
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Kapittel III Estetiske elementer i litteraturformidling 

De estetiske elementene jeg bruker i høytlesingen er «dialog» (som er det første verktøyet) og 

«lek» (dramatisk lek), «fortelling», «kropp» og «stemme». Innenfor disse kategoriene hører 

begreper som «etterlikning» og «intertekstualitet». Jeg prøver å utfordre barna gjennom 

estetiske elementene ved å gi dem anledning til å aktivisere både kroppen, fantasien, følelsene 

og intellektet.   

 

Dialogisk lesning 

Jeg trekker barna aktivt inn i høytlesingen gjennom spørsmål og samtale om boka. 

Spørsmålene jeg stiller er enkle som for eksempel: «Hva heter du?» «Har du det bra?» «Er 

dere klare til å lese?» «Har du tatt med deg ørene dine?» «Er kroppen din med?» Som jeg 

viste i introduksjonen, bruker jeg spørsmål for å etablere kontakt og for å fortelle på en aktiv 

og praktisk måte: «Jeg kommer til å stille spørsmål til deg og det er lov å svare» «Her er det 

lov å snakke og komme med innspill» Jeg bruker spørsmål og dialog for å plassere tematikken 

rundt boka vi skal lese og sette i gang noen tanker rundt det vi skal lese om. «Hva tenker dere 

når jeg sier «Reisen»?» Barna kommer med mange innspill om hvor de vanligvis reiser. De 

trekker ordet «Reisen» til sitt eget liv. «Hvordan reiser dere?» spør jeg. Barna pleier å svare: 

«Med tog, buss, drosje, fly og båt» Deretter under høytlesingen av selve boka, leser jeg først 

det som står i boka, for eksempel:  

 

«Og du blir så lei deg fordi ingen sier noe du forstår» 

 

Deretter spør jeg barna: «Hvorfor er lille anda lei seg?», «Oj! Det ble en liten dam av alle 

tårene!» «Ser dere det?» «Uff se på mauren! Mulig det blir vanskelig å svømme denne 

dammen?» Barna blir veldig engasjerte i denne scenen, i det de ser og det jeg sier. Ofte deler 

de at de gråter også. Og at de gråter mye eller lite. «Vet du hva, jeg gråt mye i går,» kan et 

barn si.  
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Reisen. Veronica Salinas og Camilla Engman. Magikon Forlag (2012)  
 

Forskningslitteratur definerer dialogisk lesing som en pedagogisk metode for å fremme 

barns ordforråd. Metoden ble utviklet som et høytlesingsprogram med interaktiv samhandling 

mellom foreldre og barn (Whitehurst m.fl 1988). Dialogisk lesing skiller seg fra tradisjonell 

høytlesing gjennom at barnet får en mer aktiv rolle, og det legges til rette for dialog rundt 

bokens innhold før, under og etter lesing (Whitehurst m.fl 1998). Målet med denne 

metoden er at barnet utvikler seg til å bli den som forteller i stedet for at det er den voksne 

som leser og barnet som lytter. Metoden er mer enn tretti år gammel og har blitt brukt mest i 

barnehage og på førskolebarn og brukes til å styrke barns språkferdigheter. Den fungerer slik 

at den voksne høytleseren stiller spørsmål til barnet og oppfordrer barnet til å fortelle 

historien; rollene skiftes slik at barnet blir den aktive. Spørsmålene kan være enkle 

og åpne for dialog som f.eks.: «Hva ser du? Hva er dette? Hva skjer her? Hvilken farge har 

skogen?» til mer avanserte spørsmål som «Har du sett en and fly? Hvordan flyr endene?» 

Barna blir bedt om å fullføre setninger som «Gutten/jenta er redd for ...», eller å gjenfortelle: 

«Hva skjedde?», og den voksne utvider og responderer på det barnet sier. Strategiene rundt 

dialogen endrer seg etter hvert som barnet blir eldre, og vanskelighetsgraden 

i spørsmålene tilpasses barnas utvikling. Vokabularet stimuleres gjennom at det brukes ord og 

setninger som ikke er vanlige i dagligtalen og dermed utvider barnets repertoar. I tillegg 

involveres barna ytterligere gjennom samtale mellom barna og den voksne om boken.   

  

Måten jeg anvender dialogisk lesing på i mitt arbeid, har likheter med denne metoden, men 

det omfatter noen andre elementer som jeg kommer til å utdype her. Når 
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forskningslitteraturen beskriver «dialogisk lesing» forklares det med vekt på samtale og ord. 

Det språklige aspektet i en dialog står sentralt. Det jeg refererer til som dialogisk lesing 

omhandler ikke bare det språklige, men også den kroppslige kommunikasjonen som ikke 

utrykkes med ord. Jeg bruker ikke dialog bare for å utvikle et språk, men også for å 

introdusere andre elementer som for eksempel lek og fortelling. Og dialogen er det viktigste 

verktøyet for å etablere kontakt med barna, forteller dem at i dette møtet «er det lov å snakke» 

Jeg gjør meg «kjent for dem» Og jeg samkjører dem ved å finne ut at «alle liker historier» 

«Alle liker å tegne» Ved dialogen etablerer jeg ideen «Vi er et kollektiv og vi kan oppleve noe 

sammen» Dialogen er første døren til det virtuelle rommet og til ritualet hvor vi kan gi 

litteraturen liv.  

 

Lek og dramatiske lek 

Lek har en sentral plass i barns liv, skriver Margareta Öhman: «Lek er barns primære arena 

for å utrykke seg selv. Den er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av 

kompetanse og mestring. (...) Like viktig som å få leke er det å få være med og leke.» 

(Öhman, 2012, s. 15). Innenfor lek, jobber jeg mest spesifikk med «dramatiske lek» på grunn 

av mine erfaringer fra teaterkunsten og dramafaget. Som skuespiller er det veldig naturlig for 

meg å trekke inn dramatisk lek i arbeidet. Når jeg leser høyt for barn kommer det på en 

organisk måte en impuls til å ville fremstille det vi leser. Gi kropp, stemme og handling til 

historien vi utforsker og karakterene vi leser om. Når jeg leker med barna under en høytlesing 

strukturer jeg leken rundt elementer som «dramatisering», «etterlikning», «fortelling», 

«intertekstualitet» og «ritual».  

 
Foto: Camilla Heimstad Bergseng 
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De tre elementene som er tilstede i dramatiske leker er «handling», «framstilling» og «ritual». 

I møte med barna kjenner jeg historiene jeg leser godt. Jeg vet hvor jeg kan leke ved å 

dramatisere. I bildeboka Slem for eksempel er det et oppslag hvor lille anda flyr og leker med 

andre dyr. Jeg vet at på neste oppslag kommer lille anda til å sitte fast i et tre. Så når jeg leser 

oppslaget hvor lille anda flyr og leker med vennene sine, spiller at jeg er anda som flyr. Jeg 

løper frem og tilbake foran barna med utstrakte armer og sier: «Åh så gøy det er å fly! Åh så 

gøy det er å leke med venner!» Jeg later som om armene mine er vinger. Jeg «flyr» rundt, og 

mens jeg gjør dette, trykker jeg til neste side hvor lille anda sitter fast i et tre og det gjør jeg 

også. Jeg stopper plutselig, holder et bein oppe og ser på barna mens jeg later som jeg sitter 

fast i et usynlig tre. Dette overrasker ofte barna og utløser både latter og undring, men også 

dialog. På denne siden sitter lille anda fast i treet mens de andre dyrene går. Her blir barna 

veldig engasjerte, de har mange spørsmål om hvorfor de andre dyrene gjør det? Hvorfor går 

det. Hvorfor lar de lille anda være alene? 

 

 
Slem. Veronica Salinas og Camilla Engman. Magikon Forlag (2021)  

 

På oppslaget hvor grisen stuper i vannet og lille musa sitter på ryggen hans liker jeg å si til 

barna: «Har dere sett hva grisen gjør? Han tror han er en hest, fordi han har noen som sitter på 

ryggen hans!» «Vet dere hva grisen sier?» spør jeg og deretter etterlikner jeg lyden av en hest. 

Jeg gjentar kneggingen et par ganger og etterpå avslutter jeg med enda en ny ly: «snøfting» og 
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sier: «Nei, men lille grisen, du er ikke en hest, du er en gris!» Ofte ler barna mye av dette og 

gjentar både «kneggingen» og «snøftingen» med meg. De later som om de er grisen som tror 

den er en hest. Fra tidlig alder kan den dramatiske leken, eller late-som-leken bli ansett som 

opphavet til dramatisk kunst, mener Faith Guss (2015). Barns dramatiske lek har sitt utspring 

i menneskets undring og trang til å forstå verden og det som foregår rundt oss. Lek og teater 

gir oss mulighet til å avspeile, utforske og eksperimentere med ting som skjer i vår virkelighet 

og gir fantasien mulighet til å utforske det som griper oss (Guss 2015).  

 

Leken i mine høytlesinger er også en dør til latter og energi. Jeg opplever at barna i denne 

aldersgruppen kan le for eksempel av repetisjon, grimaser, store og små bevegelser og 

stemmekontraster. Kontraster i ulike typer og personlighet, hvis jeg for eksempel leker at jeg 

er et dyr og snakker på en spesiell måte eller beveger meg på en bestemt måte. De kan 

oppleve humor i det tragiske også. I bildeboka «Reisen» er det et oppslag der lille anda 

hopper opp på noen steiner. Der later jeg som at jeg er den lille anda som hopper på steiner. 

Jeg hopper bortover gulvet som anda og ser på barna mens jeg teller de fiktive steinene som 

jeg lille anda hopper på: «En, to, tre, au!!, fire, fem» Jeg sier «Au» høyt. Ofte ler barna og 

roper: «Du hopper på en skilpadde, skilpadda får vondt!»  
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Høytlesing ”Reisen”. Sølberget. Foto: Electra Wall  

 

Det er da den dramatiske fiksjonen får liv. Dramatiseringen av dette oppslaget skaper alltid 

engasjement hos barna. Denne scenen er midt i boka og ofte hjelper dem meg på flere plan. 

Den kan for eksempel hjelpe meg å få inn i leken igjen de barna som på dette tidspunktet i 

høytlesingen kan være på vei til å miste konsentrasjonen. Denne scenen skaper også humor. 

Barna ler av meg som leker at jeg er lille anda som tråkker på en skilpadde. Ofte spør barna 

om jeg kan hoppe på skilpadden igjen. Og da ber jeg dem «hjelpe meg» ved å telle sammen 

med meg: «En, to, tre, au!!, fire, fem»  

 

I alle årene jeg har arbeidet med formidling har jeg opplev barns humor som befriende og 

absurd. De ler av andre ting enn det vi som voksne kan «planlegge som humoristisk». Jeg 

prøver å lytte til humor barn selv har.  

 

Etterlikning  

Innenfor dramatisk lek bruker jeg også «etterlikning». Jeg spør barna om å etterlikne enten en 

karakter i historien eller en situasjon i historien. Slik kan plutselig barna leke at de er fluer, 

fisk eller en liten mus. Jeg opplever at barna synes det er gøy å etterlikne, at de alltid vil være 

med. Og alltid gir de det dyret de etterlikner sin personlighet, kroppen og stemmen sin. Barna 

skaper på en måte et nytt dyr. Jeg forstår «etterligning» som en selvstendig, skapende 

virksomhet som fremstiller noe eget. Dette er ifølge Kjersti Bale (2009) etterlikning i 

tradisjonen etter Aristoteles. Etterligning har sin rot i den menneskelige natur ettersom 

trangen og evnen til å etterligne er medfødt, etterligning gir kunnskap, og den er noe alle 

mennesker føler glede ved. Aristoteles forstår mimesis som fremstilling av handling. Å 
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etterligne handling er i seg selv en handling. En skapende aktivitet. Og det er derfor han 

påstår at tragedien har en rensende effekt: «katharsis». Det er denne skapende virksomheten 

som gjør at tragedien har som effekt at den renser for sterke affekter.  

 

I høytlesingene til Reisen for eksempel møter den lille anda ulike dyr som snakker ulike 

språk. Jeg leser: 

 

«Og plutselig kommer ei flue, og du spør flua: 

Vet du hvem jeg er? 

Og flua sier noe du ikke forstår» 

 

 
Reisen. Veronica Salinas og Camilla Engman. Magikon Forlag. (2012) 

 

Jeg pleier å spørre barna «hvilke dyr er dette?» mens jeg peker på flua. «En flue!» kan barna 

si. «Hvilken farge er flua?» «Grønn!!!!» «Hva sier flua?» spør jeg. Barna svarer alltid at flua 

sier «surrsurrsurr». Da spør jeg: «Kan vi leke at jeg er anda og dere er flua, og så snakker vi 

liksom sammen?» Da summer alle barna og er fluer og svarer anda med fluespråket når hun 

snakker til dem. Denne late-som-leken kan betraktes som dramatisk lek og opphavet til 

dramatisk kunst mener Faith Guss (2015). I denne delen av leken under høytlesingen er som 

regel alle barna med, de surrer ivrig. De ler. Spørsmål jeg stiller til dem som «lille anda» er 

improvisert. Alle blir inkludert. Alle barn som vil være med. Om jeg ser noen som ikke sier 

noe og observerer, sier jeg som regel at ikke alle trenger å lage lyder som fluer for å være med 

på leken. De kan vifte med armene også som fluer, om de vil. Og noen fluer kan være helt 

stille. Og noen andre trenger ikke «være fluer». I denne delen av leken etterligner barna tre 

dyr: flua, fisken og musa og jeg er alltid lille anda. De er med på en fiksjonsskapende prosess 

der de etterlikner rollene i historien. Jeg sier: «Nå er dere alle sammen flua» og de utfører 

handlinger og lager lyder eller beveger armene som etterlikner en flue. Handlingene skapes i 

samme øyeblikk som de utføres, og er improvisert. Barna leker at de er dyrene og de gir 

dyrene sine personligheter, sine stemmer, kroppene sine. Dialogen vi improviserer under 
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denne leken finnes ikke i boka. Når jeg er «lille anda» og spør «vil du leke med meg» og de 

surrer som fluer, skaper vi en ny scene ut av scenen i boka. «Liker du å fly? Jeg elsker å fly,» 

kan jeg plutselig si. Og barna svarer «ssssssss» og ler. «Liker du sommeren?» kan jeg spørre. 

Og barna svarer igjen: «ssssssss». Denne leken kan vare lengre.  

 

Vi går gjennom alle de tre dyrene anda møter og vi skaper nye møter. Plutselig finner vi noe 

nytt, noe mer enn det som allerede var der i boka, noe nytt om oss selv. Når jeg spør barna: 

«Skal vi leke at jeg er den lille anda og dere er flua, fisk eller musa?» forlater vi virkeligheten 

og går inn i fiksjonen. De spiller flua, fisken og musa. De forteller og forhandler i samme lek. 

«I den fiksjonsskapende prosessen kan et hvilket som helst rom med de enkleste (eller de mest 

ambisiøse) virkemidler transformeres og bli et helt annet rom» (Gladsø et al., 2015). Det er 

gjennom fiksjonskontrakten at rommet kan gjøres om til noe annet enn det faktiske fysiske 

rommet. Mine ord og fysiske bevegelser, deres ord og deres fysiske bevegelser i rommet 

bidrar til å underbygge det fiktive rommet. I dette fiktive rommet, eller i dette virtuelle 

rommet, for å bruke Kapferers begrep, skaper vi også et system som behandler en viss type 

informasjon, sanseinntrykk, minner, tanker og et språk. All dramaaktivitet innebærer at vi 

jobber med en eller annen form for fiksjon, med noe som er oppdiktet. I drama lever man seg 

inn i oppdiktede situasjoner og i oppdiktede personer. Vi later som om vi er en annen enn oss 

selv, og at vi er i en annen situasjon enn den virkelige. I mine høytlesinger ved den dramatiske 

leken «er barnet både dramatiker, iscenesetter, forteller, skuespiller og sitt eget publikum» 

(Sæbø, 2010, s. 14.) Jeg bruker historien i bildeboka som utgangpunkt for leken og legger til 

rette for at barna ved sin deltakelse skal krysse grensen mellom utøver og tilskuer.  

 

Fortelling 

Den amerikanske litteraturforskeren Mark Turner hevder at den narrative historien og 

fantaseringen er tankens basale redskap, og at menneskets rasjonelle evner avhenger av dette 

redskapet. Fortellingen er vårt viktigste instrument til å kunne forestille oss framtida, til å 

forutsi, planlegge og forklare. Dette er en «litterær» eller metaforisk evne som er uunnværlig 

for den menneskelige kognisjon (Turner, 1988 her referert fra Karsrud, 2021)  

 

Fortelling har en viktig plass under høytlesingene mine. Jeg trekker barna aktivt inn i 

høytlesingen gjennom spørsmål, gjenfortelling og samtale om historien i boka. Jeg leser 

teksten. Vi leser illustrasjonene i boka sammen. Barna kommer ofte med sine egne 

fortellinger inspirert av fortellingen i boka: «Vet du hva? Jeg reiste til Pakistan i sommeren. 
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Da traff jeg bestemoren min. Det var varmt der» «Jeg har lest sammen med pappa en bok om 

en and før. Anda var redd for å være i en ulykke»3. Jeg opplever at barna blir inspirert av 

historien vi leser og gjerne vil dele emosjoner, erfaringer eller andre historier de har hørt eller 

sett. Siden jeg bruker dialog fra begynnelsen av vårt møte, kommer de naturlig med innspill 

fra både det de har opplevd i sitt eget liv, men også fra andre bøker, sanger, filmer eller 

teateropplevelser. Slik dukker det opp flere typer respons.  

 

For å beskrive dette vil jeg bruke perspektiver utviklet av Lawrence R Sipe. I boken 

Storytime: Young Children’s Literary Understanding in the Classroom (2008) kartlegger 

Lawrence R. Sipe fem muntlige responskategorier som er mulig å finne i en 

høytlesningssituasjon4: analytisk respons, intertekstuell respons, personlig respons, 

transparent respons, og performativ respons (Sipe, 2008, s. 85-87)  

 

Den første kategorien, «analytisk respons», henviser til hvordan barna håndterer teksten som 

en inngang til å skape narrative mening (s. 85, 90-91). Innenfor denne typen respons kan 

barna diskutere både strukturelle og visuelle elementer i boken. De bruker teksten, med alle 

dens elementer, som setting, handling, karakterer og tema, til å hente ut en helhetlig mening.  
 

Den andre kategorien «intertekstuell respons» er brekrevet som «Barnas evner til å relatere 

teksten som leses opp til annen kulturell tekst og produkt (...) (min oversettelse)» (2000, s. 

85). Respons som faller inn under denne kategorien er utsagn som viser at barna har gjort en 

knytning til en annen tekst som de har kjennskap til.  
 

«Personlig respons» er respons som viser at barna har knyttet «forbindelseslinjer mellom 

teksten og sine egne liv» (s. 86). Sipe sier at det finnes to typer retninger innenfor personlig 

respons; «[...] liv-til-tekst og tekst-til-liv[...] (min oversettelse)» (s. 152). Retningen «liv-til-

tekst» er der barna henter mening ut fra elementer i teksten som speiler deres egne liv, mens 

«tekst til liv» oppstår når de bruker kunnskap hentet ut fra teksten til å skape mening i sine 

 
3 And døden og tulipaner av Wolf Erlbruch. 2007 

4 Responskategoriene som kommer frem i boken ble først og fremst presentert i artikkelen ”The Construction of 
Literary understanding by first and second graders in oral response to picture storybook read-alouds” (Sipe, 
2000). Teorien ble senere videreutviklet og utarbeidet, og er slik den fremstår i boken Storytime: Young 
Children’s Literary Understanding in the Classroom (2008).  
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egne liv.  

 

«Transparent respons» er respons som tyder på at leseren har trådt inn i den fiktive verden 

som boken presenterer. Sipe sier at i det øyeblikket er «tekstens verden [...] syntes å være 

identisk med og gjennomsiktig til barnas verden (min oversettelse)» (s. 86). I sin forskning, 

fant Sipe at verbale responser innenfor denne kategorien var veldig få, bare 2%.  

 

«Performativ respons» kan være noe lik transparent respons, fordi barna på samme måte 

entrer den litterære verden. Forskjellen her er at barna entrer teksten for «å manipulere eller 

styre det mot sine egne formål (min oversettelse)» (86). En form for performativ respons er 

barns lek. I sin forskning, identifiserer Sipe barns lekende respons som karnevalistisk5, 

teksten så ut til å fungerer som plattform for barnas egen kreativitet eller fantasi. Eller teksten 

ble en lekeplass til det Sipe kalte en «karnevalesk boltre» (s. 86) Sipe tolker den 

karnevalistiske karakteren til å være all kroppslig lek, humor, ordspill og lignende.  

 

 
Foto: Camilla Heimstad Bergseng 

 

Under mine høytlesinger opplever jeg at alle kategoriene av respons som Siper beskriver er 

tilstede i møte med barna. Alle bildebøkene om Lille anda tar opp vanskelige temaer som: 

«identitet», «fremmedgjøring», «fattigdom», «vennskap», «uvennskap» og «mobbing», 

temaer mange barn erfarer, men som noen ganger er vanskelig å snakke om. Under 

høytlesingene ved hjelp av dialog og lek, kommer det frem alle type respons: «Det er jeg som 

 
5 Begrepet karnivalistisk er i denne kontekst hentet fra begrepet karnevalisme. Begrepet knyttes først og fremst 
til Mikhail Bakhtin, omtalt i boken Rabelais och skrattets historia fra 1965. Han forståelse av begrepet beror seg 
på karnevalstradisjonen, der komiske dikt, skuespill og språk kroppsliggjorde opplevelsen med latter og 
lignende.  
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ikke får bli med på leken» «Jeg er redd flaggermus, og spøkelser, og også kjøre heis,» «Jeg 

har en lillebror som liker historier,» «Jeg har ikke bleie på meg i dag,» «Pappaen min har lest 

for meg en annen bok med en and, som var redd ulykker,» «Det er jeg som er lille anda,» 

«Mammaen min er redd pappaen min». Barna deltar ved å fortelle under hele høytlesingen. 

Jeg har en intensjon om at barnas hverdag med det gode og det vonde skal få plass i dette 

møtet når de deler sine erfaringer og følelser med de andre og meg i rommet. Jeg jobber for å 

gi barna ord til hverdagsopplevelsene sine. Ved at de får lov til å snakke om alt de ønsker kan 

jeg plutselig bli oppmerksom på noe som kan virke vanskelig for dem. Noen ganger, ved det å 

snakke sammen, finner vi ut at det «vanskelige» faktisk kan være noe som virkelig finnes og 

som er normalt.  
 

Under høytlesingen, i dette virtuelle rommet, får barna mulighet, tid og rom til å fortelle sine 

egne fortellinger. Jeg kan oppleve ofte at barna kan assosiere til en annen bok (intertekstuell 

respons), eller tidligere erfaring (personlig respons), som viser hvordan barna knytter 

fortellingen til eget liv, eller eget liv til fortellingen. Ved fortelling skapes transformative 

stunder også. Et barn rekker opp hånda eller sier noe spontant. Barnet viser hen har lyst til å 

dele noe, jeg vier oppmerksomhet til dette barnet og dermed får også de andre barna dette 

med seg og hører på det barnet vil fortelle. Det transformative kan oppstå ved at alle gir 

oppmerksomhet, støtte og at vi alle viser interesse for det barnet opplever og forteller. Jeg 

prøver å lytte med hele meg og lever meg inn i det som fortelles.  
 

Jeg har opplevd at barns fortellinger kan mangle «de klassiske strukturene» vi ser i voksnes 

fortellinger. Barns fortellinger kan være preget av impulser og spontanitet, noe som kan gjøre 

det vanskeligere å følge historien. Jeg liker å støtte det som fortelles med lyder som «Wow, så 

spennende!» «Sier du det!» «Jeg kan tenke meg at din bestemor lager de beste pannekaker i 

hele verden. Faktisk er alle bestemødre de beste i hele verden» Ofte, ved å støtte barns 

fortellinger, prøver jeg å støtte alles mulige fortellinger. Jeg opplever også at de kan bli så 

inspirerte at de spontant dikter opp historier: «Vet du hva? jeg møtet en flaggermus som 

snakket til meg en gang». Oppdiktede fortellinger kan være en form for performativ respons. 

Jeg forholder meg naturlig til det de forteller. Jeg ler, andre ganger viser jeg empati eller 

støtter med enkle ord. Det er sjelden en rød tråd å følge gjennom det barna forteller. Og derfor 

er det lett å spørre: «Skal vi fortsette å lese historien til lille anda?».  

Jeg er bevisst på at for mange av slike personlige fortellinger kan "forstyrre" formidlingen, 

ved at de henleder oppmerksomheten vekk fra selve fortellingen. Men som regel er jeg så 
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engasjert i dialogen med dem rundt tematikken i boka, og barna er som regel det også, slik at 

vi alltid klarer å hente oss tilbake til det som skjer i boka.  

 

Fortellingene vi deler i dette virtuelle rommet, inspirert av det vi leser, utfordrer vår identitet, 

tilhørighet, våre måter å se verden på. De kan vise oss hvilke holdninger vi har, og hvilke 

drømmer vi har eller ønsker å oppnå. Fortellinger kan vise utfordringene vi har. Det som kan 

være smertefullt og det som gir oss glede. Det gir oss bedre mulighet til å forstå oss selv og 

andre. Fortellinger under høytlesingene blir ofte et møtepunkt.  

 

 

Stemmen og kroppen under høytlesingen 

Stemmen og kroppen er formidlerens instrumenter. Hvordan vi bruker disse instrumentene er 

avhenge av noen faktorer. Når det gjelder stemmen er det nødvendig å justere den til hvor 

mange som deltar i høytlesingen, hvor stort er rommet, hvor høyt det er under taket, hvor 

barna skal sitte, hvor godt er vi skjermet fra andre lyder og aktiviteter rundt, hvordan vi 

bruker kroppen varierer fra formidler til formidler. Noen er ekstroverte, andre mer forsiktige. 

Hvordan jeg bruker stemmen og kroppen min varierer med målgruppen jeg møter. Her har jeg 

fokus på bruk av stemmen og kroppen i forbindelse med høytlesing for barn mellom 4 og 6 år.  

 

Stemmen og kroppen er et stort tema i teaterfag og i utviklingen av skuespillermetoder. 

Eksempler på dette er Konstantin Stanislavskij6 som hadde som mål at man som skuespiller 

skulle identifisere seg med den karakteren man skulle spille, slik at kroppen og stemmen ble 

ett med det man skulle vise. Jerzy Marian Grotowski7 ville ta det lengre gjennom å bryte med 

kulturens forventninger eller de kulturelle kodene og forsøke å trenge dypere inn i 

skuespilleren ved hjelp av fysiske øvelser. Dette i et forsøk på å finne en ur-stemme,  

en ur-bevegelse, som er felles for alle mennesker på tvers av kulturer. Bertolt Brecht8 ville 

 
6 Stanislavskij var både skuespiller, teatersjef og regissør. Han er i hovedsak kjent for sine nedtegninger om 
skuespillerteknikk. Stanislavskij er en representant for den russiske realismen, og hans ideer ble utformet under 
sterk innflytelse av Anton Tsjekhovs skuespill. Han ga ut bøkene Mitt liv i kunsten (1924) og En skuespillers 
arbeid med seg selv  (1936). Hans teorier er blitt grunnleggende i all dramaundervisning på 1900-tallet. 
 
7 Grotowski var en polsk teaterregisør lidenskapelig opptatt av Stanislavskij mens han studerte på teaterskolen. 
Senere gikk han vekk fra Stanislavskijs drøm om en skuespiller med et naturalistisk uttrykk. Han ville skape noe 
nytt, et uttrykksfullt, nakent teater som nærmet seg den rituelle teatertradisjonen. Han ville viske ut skillet 
mellom publikum og aktørene. Fokuset skulle være på opplevelsen, ikke visningen.  
 
8 Bertolt Brecht (1898-1956) var en tysk dramatiker, teatersjef, instruktør, dramaturg og teaterteoretiker. Brecht 
har satt sitt spor i teaterhistorien med sin verfremdungsteknikk og sine teaterstykker som fortsatt blir spilt verden 
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skape en avstand i arbeidet med stemmen og kroppen til skuespilleren og rollen, slik at 

publikum selv kunne få rom til å tenke og ikke bare bli forført.9 

 

Når jeg bruker stemmen og kroppen min i høytlesingen, bruker jeg historien i boka som et 

fysisk og vokalt partitur. Dette partituret anvender jeg som et springbrett til å veksle mellom 

dialog, dramatisering og historiefortelling sammen med barna. Rett før høytlesingen er jeg 

opptatt av å registrere pusten min. Pusten er nemlig en av få kroppsfunksjoner som både er og 

ikke er viljestyrt. Den skjer automatisk og vi tenker som regel ikke på den. Jeg er trent til å 

jobbe med pusten som den første motoren som slår seg på når kropp og stemme skal brukes. 

Pusten er den luftstrømmen som setter alt i sving. Før høytlesningen bruker jeg derfor både 

pusteøvelser og oppvarming av stemmen for å forberede meg. Gode pusteøvelser gjør at kjeve 

og tunge er avslappet slik at stemmen kan utnytte sitt fulle potensial under høytlesingen. Å 

puste godt har også hjulpet meg i mange formidlingssituasjoner for å oppnå en god 

tilstedeværelse i lesingen. Gjennom bevisstgjøring på pust har jeg blitt roligere og tryggere på 

meg selv, og jeg har fått kontroll på både stemmen og kroppen min. Pusten hjelper meg også å 

variere intensiteten i arbeidet. Pusten gir meg kontroll på stemmen min. Jeg kan deretter skape 

resonans, klang og personlig klangfarge i stemmen. Under høytlesingen skal stemmen variere 

i et partitur. Jeg kunne dempe stemmen eller bruke høyere volum. Jeg må kunne gestalte ulike 

karakterer eller fortelle på en undrende og spørrende måte.  

 

Det krever selvtillit og disiplin å benytte stemmen på en kompleks og leken måte. I løpet av 

en høytlesing hvisker jeg, jeg prøver å skape nærhet og varme med stemmen min. Jeg liker 

også å overdrive med stemmen for å skape overraskelser og latter. Rommene jeg befinner 

meg i, er ulike for hver gang. Hvordan kan jeg skape variasjon og lekenhet varierer fra gang 

til gang.  

 

Under høytlesingen er det ikke bare stemmen som får stort fokus, jeg jobber samtidig med 

blikket. Jeg passer på å se alle. Jeg har et ønske om å kunne fange opp alle deres ulike 

reaksjoner og følelsesuttrykk gjennom å benevne, bekrefte, støtte og vise forståelse for deres 

 
over. Han fikk sitt store gjennombrudd med Tolvskillingsoperaen i 1928. Brecht i hovedsak kjent for sitt 
politiske teater, sitt episke teater, sine lærerstykker, sin verfremdungsteknikk og sine teaterteorier. 
 
9 For å få til dette måtte skuespillerne ikke identifisere seg med rollen de spiller, ikke spille naturalistisk. De skal 
vise og karikere rollen, fremfor å være den.  
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impulser underveis. I tillegg til å bruke stemmen og blikk på en bevisst måte, er kroppen min 

med meg. Kroppen sanser følelser, nerver og energien som skapes i rommet; det som skjer 

gjennom tale, ansiktsuttrykk, mimikk og kroppsspråk hos barna.  

 

Stemmen og kroppen min er i «aktiv modus» i møte med barna. Jeg prøver å utfordre både 

min og barnas kropp gjennom lek og improvisasjon. Jeg leser høyt, jeg spør, jeg svarer. 

Stemmen min, stemmene våre produserer ikke bare ord, men ord med flere lag i seg. Ord blir 

til historier som igjen blir stemninger som igjen blir sceniske virkeligheter. Leken barna og 

jeg setter i gang med stemmene og kroppene våre åpner opp for et helt nytt univers i det 

rommet vi befinner oss i. Vi er i aktiv modus alle sammen, med både kroppen, fantasien, 

følelsene og intellektet. Som skuespiller er jeg trent til å åpne opp og lytte til hele rommet, til 

barna, til de andre voksne i rommet, til fuglen som akkurat nå flyr mot vinduet og forsvinner 

igjen mellom trærne. Eller det store flyet som akkurat nå flyr over barnehagen, til veggene, 

fargene, gulvet som holder oss oppe, teksten som vi behandler, til ordene og til stillheten. En 

aktiv lytting som innebærer at hele kroppen må aktiveres og gjøres parat. Disse enkle rituelle 

handlingene er med på å skape en liten portal inn til en parallell virkelighet der de indre og 

ytre verdenene kan møtes. Eller sagt på en annen måte, der fantasien og virkeligheten berører 

hverandre i et her og nå - i et multisensorisk møte. I dette møtet bruker jeg kroppen og 

stemmen, i en slags sanselig dialog med barna. Jeg sanser og tar imot deres følelser, glede, 

frykt og kommuniserer ut sanselig til dem også i dette rommet vi lager sammen.  

 

Flerspråklig stemme 

Jeg er ikke født og oppvokst opp i Norge. Jeg kan derfor ikke unngå å skrive at måten jeg 

snakker norsk på, er preget av min egen identitet. Jeg er en formidler som snakker norsk med 

en annen aksent. Jeg overfører bevegelsesmønstre fra morsmålet mitt: Fra spansk til det 

norske språket. Spansken min skinner gjennom i det norske språket. Jeg har lagt merke til at 

det at jeg snakker norsk på denne måten, gjør noe med de som hører på. Derfor bruker jeg 

dette aktivt i møte med barna. Muligens opplever barna min måte å snakke norsk på som 

morsom, friere, fordi jeg ikke kjenner de kulturelle kodene? Morsom, eller friere fordi jeg er 

voksen, men snakker feil. Mange ganger etter høytlesinger har jeg opplevd at barna kommer 

til meg og kan si: «Du er morsom!» «Du er rar!» «du likner på mammaen min» «du likner på 

bestemoren min». Muligens skaper min måte å snakke norsk på nærhet? Identifikasjon? 

Kanskje er den med på å gjøre meg ufarlig? 
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Jeg har aktivt brukt min måte å snakke «feil» på, for å invitere barna til å bli med og hjelpe 

meg.  Jeg kan plutselig høre at ordstillingen i setningene jeg uttalte, ikke var grammatikalsk 

riktig. Jeg kan flytte verbet bakover i setningen eller uttale noen ord som om jeg snakker 

spansk. Skillet mellom lang og kort vokal kan være utfordrende for meg. Jeg benytter ofte 

denne sjansen til å be barna si setningene mine på nytt eller fullføre dem. Jeg leker at jeg ikke 

kan alle ordene. Jeg kan overdrive at jeg snakker «feil» for å invitere dem inn i leken.  

Jeg har erfart at jeg fordi jeg snakker norsk med preg av eget morsmål bryter ned avstanden 

«voksen-barn». Jeg blir med i dialogen som «en lekende voksen». Barn opererer ikke med de 

samme kategoriene som vi voksne gjør. De tenker ikke «riktig» og «galt». At jeg uttaler et ord 

feil behøver ikke være negativt, snarere tvert imot. Muligens ufarliggjør min måte å snakke 

norsk på det å gjøre feil. Jeg kan invitere til et rom hvor det er lov å være forskjellig og at 

nettopp det å være forskjellig kan være morsomt, lekende og befriende. 
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Kapitel IV: Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK) 

Jeg har til nå gjort rede for min dialogiske litteraturformidlingsmetode, som har til hensikt til 

litteraturmøtet skal oppleves som et ritual, der vi sammen gir litteraturen liv. Med denne 

metoden møtte jeg en gruppe med barnehagebarn som benytter alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK) i perioden august 2021 t.o.m mai 2022. Ambisjonen med disse 

møtene var å videreutvikle litteraturformidlingsmetoden min til å fungere for alle barn, også 

de som har spesielle behov, som at de benytter ASK. Arbeidet ble gjennomført i tett 

samarbeid med en barnehage som er tilpasset barn som bruker ASK aktivt i hverdagen til alle 

barna i barnehagen.  

 

Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen barn kan ikke kommunisere ved hjelp av talespråk 

på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom. Barn som helt eller delvis mangler tale, 

er barn som vil ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Det vil si at de ikke 

taler ved hjelp av stemmen, men ved å peke på bilder som uttrykker det ordet eller den 

situasjonen de vil formidle. De vanligste former for alternativ kommunikasjon er håndtegn 

eller grafiske tegn, men det finnes også kommunikasjonssystemer som involverer bruk av 

objekter.10  

 

Jeg har fått besøke en av få norske barnehager som bruker ASK aktivt i hverdagen. Det er i 

denne barnehagen og med disse spesialpedagogiske tiltak jeg har hatt utprøving av en 

deltakende litteraturformidlingspraksis med grafiske symboler.  Én dag hver måned, fikk jeg 

møte en mangfoldig barnegruppe, pedagoger og Camilla Heimstad-Bergseng (spesialpedagog 

og fagansvarlig for bruk av ASK symboler).  

 

I utprøvingen bestrebet jeg meg på å bruke de samme formidlingselementene som jeg benytter 

overfor barn som bruker talespråk. Det vil si at jeg legger vekt på at det rommet vi møtes i, 

skal oppleves som et rom der litteraturen får liv gjennom opplesning, bilder, lek og dialogen 

mellom barna og meg. Jeg vil at vi skal møtes i litteraturen, og at møtet kan virke som ritualer 

 
10 Innen grafiske symboler finnes det ulike tegnsystemer som for eksempel bliss, piktogrammer, PCS, Widgit-

symboler, SymbolStix osv. (Rydmann, 2015). Vi bruker PCS-symboler, som er en type grafisk symbol fordi det 

er den som brukes som brukes i denne barnehagen. 
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som gir litteraturen liv fra hver og én av de barna som er til stede. For å oppnå dette med barn 

som bruker ASK-symboler i stedet for talestemme, måtte jeg legge til rette for at 

høytlesningen skulle ledsages av ASK-symboler og at dialogene mellom barna og meg 

foregikk ved hjelp av disse symbolene.  

 

I det følgende kommer jeg til å beskrive effektene av utforsking og videreutvikling av 

metoden for lesing og bruk av symboler. 

 

For å bevare barnas anonymitet kommer jeg til å gi generelle eksempler uten bruk av barnas 

navn. For å illustrere det jeg har observert, vil jeg trekke frem noen eksempler fra første fase i 

utprøvingen, høytlesing uten grafiske symboler. Hva observerte jeg? Og hva er det metoden 

mangler? Så vil jeg trekke frem noen eksempler fra utprøving av høytlesing med symboler for 

én stor og noen mindre grupper. Under utprøvingene la jeg vekt på å finne ut hvordan 

symbolene fungerte i høytlesingen og hva de gjorde med muligheten for å møtes i litteraturen.  

 

Første fase i utprøvingen, høytlesing uten bruk av symboler 

Jeg kom på det første besøket til barna i august 2021. Jeg hadde med meg en bok og en 

metode. Ved dette første besøket besto gruppen av 22 barn og 4 voksne. I gruppen var det 

flerspråklige barn og barn med nedsatt funksjonsevne og med spesielle behov til stede.  

Jeg hadde med bildeboka Reisen i papirutgave for å vise barna hvilken bok vi skulle lese, men 

også i digitalt format som ble vist på skjerm uten symboler. Jeg hadde ikke fått vite noe om 

barna på forhånd. Jeg ville møte dem og gjøre mine egne oppfatninger av hvem de var, og hva 

de hadde behov for. Derfor skulle jeg ikke ha grafiske symboler med i høytlesingen første 

gangen jeg møtte dem. Jeg ønsket å utforske hvordan høytlesingen av en bildebok for en 

gruppe med barn med spesielle behov ville fungere best. Var det mulig å tilpasse høytlesingen 

uten å måtte ta noen ut av fellesskapet? Var den metoden jeg hadde utviklet på forhånd god 

nok? Ville det bli for mange elementer i høytlesingen? Ville førti minutter høytlesing være for 

lenge for denne gruppen, som besto av barn med spesielle behov?  

 

Jeg organiserte høytlesingen som jeg pleier å gjøre. Jeg ønsket barna velkommen. De fleste 

barna i gruppa satt på gulvet, noen få på stoler, og jeg stod foran dem. Jeg inviterte barna til 

dialog og samtale med det samme. Jeg spurte hva de het og viet min oppmerksomhet og 

interesse mot hver enkelt av dem. Under oppvarmingen gikk jeg gjennom kroppene våre med 

å spørre om de hadde med seg kroppen sin til møtet vårt. I et øyeblikk av distraksjon skjedde 
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det en lite «glipp»: Vanligvis har jeg noen setninger jeg bruker. De er ikke alltid helt like, men 

intensjonen er lik: «Har alle tatt med ørene?», «Har alle tatt med tunga?». Kanskje på grunn at 

jeg var spent på dette møtet merket jeg at jeg ide første minuttene ikke var så presis som jeg 

pleier å være. Plutselig snakket jeg på autopilot og fra en veldig konvensjonell måte å omtale 

sansene på. Jeg hørte meg selv si: «Har alle tatt med seg ørene for å høre? Har alle tatt med 

seg tunga for å snakke?» Jeg sa setningene etter hverandre. De bare datt ut av munnen min. 

Mens jeg pekte på ørene mine og visste tunga til dem. Barna ble med på handlingen. De visste 

meg tunga og ørene alle sammen. I ettertid har jeg vært veldig opptatt av å ha de faste 

setningene: «Har dere tatt med ørene?», «tunga?», men uten å si hva vi kan bruke ørene og 

tunga til, altså til å lytte og til å snakke. Vi er alle forskjellige. Og tunga og ørene fungerer på 

forskjellige måter hos oss alle. 

 

På dette første møte var jeg spent på alle rollene jeg skulle ha. Jeg var der ikke bare som 

formidler, men jeg skulle også observere mitt eget arbeid, samt barnas og de voksnes 

reaksjoner. Jeg skulle observere hva er det metoden mangler. Jeg tror at dette tok meg litt ut 

av fokus. Jeg er alltid bevisst på målgruppen og forbereder jeg meg på hvilke barn jeg 

muligens kan komme til å stå foran hver gang. I alle barnegrupper finnes det barn med 

komplekse bakgrunner, funksjonsvansker og andre behov. Og dette prøver jeg å være hundre 

prosent bevisst på hver gang.   

 

Allerede på dette første møtet kunne jeg erfare og observere at de delene i høytlesingen hvor 

jeg lar barna bruke kroppene sine, imitere dyr eller handlinger, var gode for å samle dem, og 

at det ga dem glede.  «Hvordan blåser vinden skyene?» spurte jeg. Alle barna blåste vind. Jeg 

merket meg at bakerst satt det noen barn som strevde med å holde på konsentrasjonen. 

Innimellom ble de opptatt av hverandre, et barn dyttet litt på et annet, og det andre barnet 

dyttet tilbake. Et av dem snudde seg rundt, så på og kommenterte: «et fly! der!». Men med en 

gang jeg spurte om de ville leke med meg, ble de bakerste også med. «Hva sier flua?» spurte 

jeg. «Surrsurrsurr,» sa de. Da sa jeg: «Kan vi leke at jeg er anda og dere er flua, også snakker 

vi liksom sammen?» Da summet alle barna og var fluer. Noen lagde fluelyd og jeg ba alle 

vifte med armene som meg. «Det er slik flua flyr,» sa jeg. Så var jeg lille anda. Jeg så på dem 

og sa «Hei», og alle svarte til anda (meg) med fluespråk. Alle barna surret ivrig, viftet med 

armene og lo. Alle barna i gruppen deltok på denne delen av leken. De var både fluer, fisk og 

mus. Å etterlikne virket morsomt og effektiv og denne dramatiske leken samlet gruppen. Jeg 
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observerte at leken skapte communitas (Turner 1977:96)  

 

Tilbakemeldingene fra de voksne var at metoden jeg hadde brukt kunne allerede kalles 

formidling med ASK. De nevnte at de hadde opplev metoden som veldig inkluderende. At 

Barna kunne være med, ikke bare ved talespråk, men med kroppen sin. Det ble lagt opp til at 

alle barn kunne bidra på ulike måter, mye eller lite. De hadde også observert at enkle 

motoriske imitasjoner som alle kunne gjøre føltes meningsfylt. Jeg også hadde observert at 

alle barna deltok, også de som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Alle 

fikk bruke kroppene sine. Alle ble med på hele høytlesingen og fikk bidra på ulike måter og i 

forskjellige grad.  

 

Neste fase i utprøvingen, høytlesing med grafiske symboler 

Etter dette første besøket i august, besøkte jeg barnehagen en gang hver fjerde uke. Jeg møtte 

de samme barna hver gang. Gruppen varierte mellom 20 og 30 barn hver gang. Høytlesingene 

varte mellom 30 og 40 minutter. Bildebøkene jeg leste, var Sulten, Skyggen, Slem og Reisen 

igjen, men nå med symboler. Stort sett hadde jeg bøkene på storskjerm med symboler. På 

storskjerm med symboler, boka blir prosjektet på en skjerm som stort bilde en side om 

gangen. På feltet under på skjermen var det mindre bilder av grafiske symboler, men jeg testet 

også høytlesing med små grupper hvor jeg ikke brukte skjerm, men kopi av boka med 

symboler og en tematavle. Jeg fikk velge symboler til bøkene med hjelp fra, og ved faglige 

veiledning av Camilla Heimstad-Bergseng. Symbolene ble valgt fra systemet Picture 

Communication System (PCS) fordi det er disse symbolene som brukes i denne barnehage.  
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Til hvert besøk hadde jeg med meg boka vi skulle lese i en Power point. Jeg tok bilder av hver 

side av boka og plasserte det på hver side av Powerpointen og sparte et område nederst på 

sidene til symbolene. Utfordringen i begynnelsen var plassering av symbolene, antall 

symboler per side og hva symbolene skulle representere: Hva var de viktigste elementene i 

teksten, eller illustrasjonene? Var det noen detaljer som spilte en mindre rolle for historien, 

men som barna kunne være opptatt av?  

 

Jeg hadde aldri lest med symboler før. Så første gang jeg skulle lese med symboler var jeg 

ekstra spent på inkludering av symbolene i høytlesingen. Slik jeg hadde forstått ut av samtalen 

med fagansvarlige Camilla H. Bergseng, skulle jeg velge symboler som legger vekt på 

samtalen om boka. Det er ikke slik at jeg skulle gjenta det som stod i teksten med grafiske 

symboler men at de grafiske symboler skulle kunne støtte samtalen om innholdet, om både 

teksten og bildene. Jeg hadde sendt et PowerPoint-forslag til Bergseng noen dager før besøket 

for godkjenning. Vi hadde et digitalt møte hvor vi leste hele boka og så på symbolene jeg 

hadde valgt.  

 

 
Høytlesing på storskjerm med symboler. Foto: Camilla 
Heimstad-Bergseng 
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(Bilde av det digitale møtet med Camilla Heimstad Bergseng. September 2021. Foto: Veronica Salinas)  

 

Erfaring fra utprøvingen av ASK-symboler 

Det er få bøker som er produsert med symboler. Det finnes få eksempler å se til. Vi har hatt 

drøftinger og refleksjoner rundt plassering av symbolene til formidlingen. Det vi først og 

fremst ikke ønsket var at symbolene skulle plasseres sammen med tekst. Symboler skal stå 

selvstendige og skal kunne brukes til å peke og snakke med. Symbolene skal kunne gi en 

forsterkning og en visuell støtte til det formidleren leser, eller til den som leser. Dermed 

ønsket vi ikke at symbolene skulle bygges opp som setninger eller være tilknyttet teksten, 

men symbolene vi ville ha med skulle forsterke både tekst, illustrasjoner og fortellingen. Vi 

diskuterte også om symbolene kunne plasseres på siden, over eller under sideoppslagene. Vi 

valgte å plassere de under av den grunn at når jeg skulle peke på symbolene under 

formidlingen, ville jeg skygge minst mulig over illustrasjonene i boken. Da ville være mulig å 

sitte på huk og peke mens jeg snakker og formidler, og barna kunne ha mulighet til å på se 

både symbolene samtidig med at de fikk se på illustrasjonen på sideoppslaget. Hadde jeg 

plassert symbolene på siden eller øverst ville jeg i større grad måttet stå foran bokoppslaget 

for å peke.  

 

Etter møtet med Camilla og godkjenning av antall symboler per side og plassering av 

symbolene, var det tid for utprøving i møte med barna. 

 

Jeg øvde flere dager på å lese og peke på symboler. På øvingen hadde jeg ikke publikum. Jeg 

testet peking og i hvilken rekkefølge jeg kunne inkludere symbolene.  
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Symbolene, slik vi bruker de, skal gi en visuell støtte til det jeg vil formidle. I tillegg ønsket  

jeg at barna skulle kunne bruke symboler for å uttrykke seg, kommentere, snakke og delta. 

Når jeg peker på symboler mens jeg snakker er hovedtanken at jeg peker på symbolet for å 

forsterke det meningsbærende i setningen.  

 

Jeg så for meg at utfordringen ville ligge i at jeg fra før av bruker mange elementer i 

formidlingen min. Det kunne lett bli for mange elementer å ta innover seg. Det kunne være 

lett å glemme og peke på symboler. Første gang jeg brukte symboler i høytlesingen testet jeg 

dette ut: «Boka heter Sulten» sa jeg og pekte på symbolet «sulten». Alle barna ropte 

umiddelbart «sulten» og «anda må spise mat!» sa et barn og pekte mot «mat»-symbolet som 

ble passert ved siden av «sulten»-symbolet.  

 

 
Bildet av forside av bildeboka Sulten med grafiske symboler. Utprøving. September 2021 

På denne første høytlesingen med symboler stod jeg foran barna og sjonglerte mellom tre 

språk: Teksten, bilder og grafiske symboler. På denne utprøvingen var konsentrasjonen og 

lytting de beste verktøyene jeg hadde. Jeg måtte være veldig konsentrert på hva jeg gjorde 

hvert eneste sekund i de første minuttene av høytlesingen. Jeg ville ikke glemme å peke på 

symboler og ble faktisk overrasket over hvor naturlig det kjentes for meg å bruke symboler. 

Symbolene var nye for meg, men ikke for barna. De kjenner symbolene godt. De 

kommenterte symbolene og det hjalp meg til å huske på symboler på hvert oppslag av boka. 

Symbolene ble fort en naturlig del av formidlingen. Noe som kom tydelig frem ved 

utprøvingen, var barnas «blikk og peking» og at barna selv var opptatt av symbolene. Barna 

rettet blikket mot hverandre og mot meg. De fulgte godt med og hadde sin oppmerksomhet 

mot det jeg pekte på. Og de pekte selv også. Etter den første utprøvingen fant jeg ut at jeg 

neste gang ville gruppere symbolene på en annerledes måte. Jeg ville redusere størrelsen på 

dem med noen millimeter slik at det kunne være større avstand mellom symbolene. Da kunne 
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det bli enklere å lese dem sammen, når det var nødvendig, eller få plass til flere symboler. For 

eksempel symboler om følelser, som kunne støtte samtalen om innholdet i boka.  

Alle barna viste stor glede ved høytlesingene. De var aktive og deltok i formidlingen. 

Gruppen var opptatt av formidlingen av teksten, illustrasjonene, men også symbolene. Under 

høytlesingene testet jeg ulike estetiske elementer ut fra prinsippet om å erfare, oppleve, se, og 

snakke om boka, teksten og bildene. Jeg hadde fokus på å skape et trygt rom hvor barna selv 

kunne gå ut og inn av høytlesingen. Hver gang erfarte jeg at det var flere barn som hadde 

ekstra behov for å bevege seg. Barn har ulik evne til konsentrasjon, oppfattelse og forståelse, 

og barn med nedsatt funksjonsevne kan streve mer med å delta i slike stunder. Noen ganger 

opplevde jeg det så det ut som noen «falt litt ut» fra lesningen, men de var raskt tilbake.  

Derfor passet det at jeg brukte kroppen og dramatisk lek. Barnets kropp er som regel i 

aktivitet mens leken pågår. Mange former for lek krever fysisk deltakelse og innlevelse. Jeg 

brukte gjentakelser og rytmisk aktivitet noen ganger for å holde på oppmerksomheten deres. 

En gang under høytlesing av Sulten etterliknet jeg en maur som går og lagde en slags sang til 

maurene. Barna så konsentrerte på meg og lo godt av dansen jeg improviserte. Når jeg ba dem 

etterlikne dyrene fra historien og lage uttrykk med kroppen, ble alle med. Under alle 

høytlesingene testet vi kroppens bevegelsesmuligheter og uttrykksformer på en eller annen 

måte. Jeg opplevde at dersom et barn «falt» litt ut av høytlesingen, ikke forsto alt eller ble 

opptatt av noe annet, hektet det seg på igjen ganske raskt når jeg for eksempel inviterte å bli 

med på å telle steiner på forskjellige språk, «boble»-snakke som en fisk eller vifte med 

armene som en flue. De marsjerte som maur. De var aldri avhengig av å forstå hele 

handlingen. Barna kunne være med på små passasjer underveis uten å forstå alt. Plutselig var 

det å blåse som en vind eller lete etter flaggermusen i bildene, ting å gjøre som var lett å delta 

på. Min intensjon var at barna kunne være med på små ting underveis og at de skulle sitte med 

en følelse at de hadde deltatt. Under alle høytlesingene tror jeg noen av barna fikk med seg 

alt, mens andre fikk med seg noe eller ganske mye. Uansett tror jeg alle barna følte at de 

hadde deltatt i samlingen og lest bøkene.  

  

Under en høytlesing reiste et barn seg og kom meg i møte og sa: «Jeg kan lese bokstaver» Jeg 

gikk ned på kne og sa: «Det er fantastisk! Kan du hjelpe meg?», mens jeg pekte på bildet på 

skjermet. Barnet leste setningen og gikk tilbake og satt seg. «Du er så flink! Wow!» sa jeg og 

leste videre fra boka. Etter to oppslag med lesing sa hen igjen «Sa jeg til deg at jeg kan alle 

bokstavene?» «Ja, det sa du. Og det synes jeg er så flott! Du kan jo hjelpe meg å lese første 



 46 

bokstaven?» sa jeg. Og hver gang deretter da jeg skulle lese en ny setning, spurte jeg barnet: 

«Hvilken bokstav er det?» Hver gang fikk hen si hvilken bokstav det var i begynnelsen av 

hver setning. Barnet sto opp og sa hver bokstav. Hen smilte, var oppreist. Hele kroppen viste 

meg at hen var veldig stolt over å kunne si hvilken bokstav det var. Da vi var ferdig med å 

lese og jeg takket for meg, løp barnet som leste bokstavene bort til en bokhylle og plukket en 

bok: «Ikke dra! Kan du først lese denne boka for meg?» 

 

Under hele perioden opplevde jeg at barna var generøse med hverandre og vant til at noen 

snakket på én måte og at andre utrykker seg på en annen måte. Alle gangene fikk jeg inntrykk 

av at de synes alt var naturlig. Det er bare i en slik kontekst det kan finnes muligheter for alles 

utvikling, tenker jeg. Under høytlesningene fremstod barna som trygge på seg selv og 

hverandre. De hadde et naturlig forhold til hverandres forskjellighet og de visste hvilke 

hensyn de måtte ta overfor hverandre. Dette gjorde møtene våre veldig givende og rike. Jeg 

kunne oppleve mange forskjellige reaksjoner og måter å være med på underveis i lesningene. 

Flere ganger opplevde jeg «personlig respons» Sipes (2008) (fem responskategorier). De 

ønsket å dele om dyr de var redde for, om ting de var redde for. Om venner som var uvenner, 

om venner som var gode venner. Om familiene sine. Om steder de likte å reise. Om mat de 

likte. Hver gang de delte noe om seg selv, prøvde jeg å spørre, være nysgjerrig. Slik fikk vi 

mange gode, alvorlige og morsomme samtaler. 

 

«Noen dager er himmelen høyere enn vanlig.  

Trærne er store og verden et flott sted å være»   

 
Sulten. Veronica Salinas og Camilla Engman. Magikon Forlag ( 2016)  

 

«Det er nudler-skyer der!» sa et barn og pekte. Etter at dette barnet hadde sagt det, ble det 

flere som så nudler-skyer. «Jaaaa, det er nudler-skyer der!» ropte et annet og et annet. Mange 
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sa det samme. Da spurte jeg «Liker du nudler?», først til det første barnet som hadde sagt det. 

«Jaaaaa», sa barnet. «Liker dere nudler?», spurte jeg alle sammen. «Jaaaaaaa», «neiiiii», hørte 

jeg. «Åh, du liker ikke nudler? Men hva liker du da?» spurte jeg et barn. Noen likte nudler, 

andre pølser, andre likte spagetti. Noen likte børek, andre likte ris. En likte ikke suppe. Det 

kom en lang liste med alle typer mat de likte, det viste også hvor mangfoldig gruppen var. 

«Nå er jeg sulten», sa plutselig et barn. «Det er ikke rart at du blir sulten når vi leser en bok 

som heter «Sulten», sa jeg. «Opp med hendene alle som blir sultne når vi leser «Sulten»!» 

Absolutt alle rakk hendende opp. Innspillet om å snakke om mat kom fra det første barnet 

som så «nudler» i skyene og delte tanken med oss andre, verbaliserte det. Jeg reagerte og 

valgte å gå videre på dette innspillet og kommentere videre. De fikk si så mye de ønsket om 

mat, det ble latter, samspill, smil og blikk om hverandre. Jeg fikk inntrykk at de følte seg sett 

og hørt, og at dette kan være et eksempel på hvordan, på en enkel måte, gjennom spørsmål, 

dialog og lek barna kan medvirkende i historien som leses. Et eksempel på hvordan barna er 

med på å utvikle historien, gjøre historiene til sine egne. De kommer med kommentarer om 

sine egne liv, de måltidene de spiser hjemme, mat de elsker, og også mat de ikke liker.  

På en annen høytlesing valgte et barn med nedsatt hørsel å ikke bruke høreapparat. Under 

høytlesingen fulgte barnet nøye med. Hver gang jeg pekte på symboler prøvde jeg å se på 

barnet. Pedagogene som fulgte gruppen og jeg, tror barnet hadde stor nytte av høytlesingen, 

for selv om barnet ikke hadde på høreapparat, fantes det symboler som støttet innholdet. 

Barnet viste interesse under hele høytlesingen. Vi hadde blikk-kontakt et par ganger. Når jeg 

så på barnet kunne jeg se engasjement og glede ved blikket, armene og fingrene som pekte 

mot skjermen hvor boka ble vist. Barnet bevegde armene og hodet hver gang jeg stilte et 

spørsmål. Pedagogen kommenterte: «Kanskje fordi du bruker kroppslige uttrykk og 

bevegelser som sammen med illustrasjonene kan gi mye visuelt til å forstå eller å bare følge 

med, var hen veldig med».  

 

For et slik barn med behov for ekstra støtte ble den ritualistiske formidlingen med estetiske 

elementer og grafiske symboler en god opplevelse, selv uten høreapparat.  

 

Symboler var også til stor hjelp for noen barn i gruppen som hadde nylig ankom til Norge og 

som ikke kunne norsk. De likte å sette seg på første rad og var veldig oppmerksomme. Noen 

ganger under høytlesingen smilte de og kommenterte forsiktig på morsmålet sitt til hverandre.  
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Andre ganger opplevde jeg at barna tillot seg å være kritiske mot symbolene også: «Er det et 

smil? Hvorfor er det et smil der?», spurte et barn. «Det er symbolet for «alt borte», sa jeg. 

«Det er rart at symbolet for «alt borte» er et smil, synes du ikke det?», sa barnet.  

Jeg opplevde generell at barna hadde et bra samhold. De var vant til hverandre og alle kjente 

hverandre godt. For hver gang jeg var på besøk ble de også mer kjent med meg.  

 

Høytlesing i små grupper 

I tillegg til disse eksemplene fra høytlesinger med mange barn og boka på skjerm, hadde jeg 

på barnehagens bibliotekrom, kalt "minibiblioteket», høytlesing i små grupper. Rommet er 

utstyrt med stor sofa og sitteputer. Høytlesingen i små grupper ga meg mulighet til å følge 

hvert barn og et av barna og deres innspill på dypere plan. Forsterket dialogen og nærhet. Og 

jeg fikk erfare barna brukte aktiv symbolene for å snakke selv.  

 

 

Foto: Camilla Heimstad Bergseng  
 

 

På en lesing satt jeg på sofaen i midten med to barn på hver side, og under den andre lesingen 

satt jeg på knærne og hadde boka liggende foran oss, det sto to barn på hver side. Jeg leste 

boka og pekte. Vi hadde med oss en tematavle med mange symboler til samtalen om boka. 

Det kan ta litt tid å finne ordene på en slik tavle, men barna hjalp til og pekte ivrig på tavlen. 

Symbolene gjør at barna i enda større grad blir aktive, både med å peke og å snakke. Dette gir 

formidlingen et annet tempo og energi. De pekte, snakket og kommenterte med symbolene. 

Barna kjente historien i boka godt, og nå kunne de bruke tematavlen for å snakke om den. På 
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en lesing mens vi snakket om lille anda som satt fast i treet, avbrøt et barn lesingen og sa høyt 

til et annet barn: «Jeg er anda som sitter fast i treet, og du hjelper meg!». Det andre barnet 

spratt opp og «reddet lille anda». Deretter ble de to andre barna med på leken. De lekte videre 

sin egen «lille anda-historie». Camilla Heimstad Bergseng (som også var med) og jeg ble 

observatører. Vi hørte de bytte på hvem som skulle være anda, hvem som skulle være 

grevlingen, musa eller grisen. En lignende lekesekvens skjedde med et annet gruppebarn. Jeg 

var ferdig med lesingen av hele boka for fire barn da en av dem sa: «De der borte har det mye 

gøyere enn oss», mens hen pekte på noen barn som lekte ute. «Sier du det? Jeg trodde vi 

hadde det gøy her mens vi leste», sa jeg. Mens jeg sa dette, så jeg et annet barn gjemme seg 

under en pute. «Jeg er anda», ropte barnet, og dette første barnet som for noen sekunder siden 

«ville dra», krabbet mot barnet som satt i gang leken. De lekte en god stund sin egen «lille 

anda-historie» inntil et barn sa: «Det lukter mat her. Nå er jeg veldig sulten!» I begge 

gruppene oppsto det lek, men akkurat denne lekesekvensen var annerledes. Barnet som sa 

«De der borte har det mye gøyere enn oss», var et barn som strever med konsentrasjon. Hen 

har det lett for å falle ut av lesingen, blir fort uoppmerksom og avledet. Allikevel ble hen 

værende i dette rommet og gikk ikke dit hvor det var «gøyere». Hen ble også aktivt med på 

«lille anda-historien» ved hjelpe av lek og symboler. På slutten av seansen kan vi si at alle 

barna, på hver sin måte og med sine egne forutsetninger, ble med i samspillet. 

 

Lesingen i små grupper ga plass til dramatisk lek og performativ respons uten intervensjon fra 

oss voksne. Vi ble observatører. Det virker som om symbolene ga barna noe mer. En dyp 

forståelse av historien. For å leke trenger vi felles forståelse og det er mulig at symbolene 

styrket engasjement deres slik at  flere ble med i leken? 

 

Det virker også som om historien inspirerte dem til å skape. Og at de kanskje gjennom den 

dramatiske leken kunne bearbeide inntrykk og opplevelser av boka. Leken skapte sosial 

samhandling, felles opplevelse og meningsskaping.  

 

Erfaringer gjennom utprøvinger med ASK-symboler under høytlesning 

Utfordringen i arbeidet har bestått av å hele tiden jobbe med å kunne analysere det jeg så, 

sanset og erfarte, samtidig som jeg skulle stille meg åpen for kunstuttrykkenes virkning og 

betydning på meg selv, barna, og andre voksne som jeg jobbet med. Jeg fikk observere at de 

ulike estetiske elementer jeg bruker; dialog, fortelling og dramatiske lek hjalp og gjorde at de 

som strevde med konsentrasjonen i mye større grad klarte å hekte seg på høytlesingen igjen 
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og igjen. For barn som ikke er så utholdende i slike situasjoner, falt de kanskje litt ut en gang i 

blant, men de kom alltid inn i det igjen. Noen likte bedre å leke og bli med på fysiske 

handlinger, andre ville lese og ville bli sett og hørt. For alle var det viktig å bli med på sin 

egen måte. De estetiske elementer skapte felleskap og medvirkning for alle.  Vi fikk mange 

gode stunder med rike høytlesinger og mye respons. Ikke bare verbal, men også kroppslig 

respons. Vi lærte så mye av hverandre, av våre ulike styrker og utfordringer.  

 

«For alle»-perspektivet har vært viktig for oss i dette samarbeidet. Jeg måtte tenke igjennom 

og videreutvikle formidlingsmetoden min slik at den skulle nå frem til barn med spesielle 

behov også, jeg ville at alle barna skulle kunne delta, leke og trives i litteraturmøtet, 

uavhengig av funksjonsevne.  

 

 

 

 

Høytleisng av bildeboka Slem med ASK symboler. Foto: Camilla Heimstad Bergseng / Slem med ASK-

symboler (Magikon Forlag 2022) 
 

Det er interessant at symbolene ble et så rikt og meningsfullt supplement til den ferdige 

bildeboka. Det ble ikke en forstyrrelse. Barna er vant med symbolene. Det ble veldig naturlig 

å bruke symbolene i formidlingen. Symbolene, slik vi brukte de, skulle gi en visuell støtte til 

det jeg formidlet og sa. I tillegg ville jeg at barna skulle kunne bruke symboler for å uttrykke 

seg, kommentere, snakke og delta. Det «å snakke med symboler» ble det lettere i mindre 

grupper, der barna var nærmere boken, og vi kunne ha tematavlen med mange symboler 

tilgjengelig, og dermed kunne ved hjelp av symboler, kunne de peke og snakke selv. I stor 

gruppe opplevde jeg også at de pekte, kjente symboler som de gjentok og dermed ble 

budskapet tydelig og forståelig for flere. Når jeg peket på symboler mens jeg snakket var 
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hovedtanken at jeg peket på symbolet for å forsterke det meningsbærende i setningen. Jeg 

hadde ikke symboler for hvert eneste ord jeg sa, men for å gi visuell støtte til det jeg ville 

formidle. Symbolene, kroppslige uttrykk, stemme og pust, tale, lek og imitasjon var alle 

momenter som hjalp barna inn i fortellingen og som gjørde at de ikke bare trengte å forstå tale 

for å oppleve og delta i formidlingsstunden. 

 

Jeg fikk grundig testet ut denne dialogiske formidlingsmetoden komplementert med symboler 

overfor en mangfoldig barnegruppe og deres pedagoger. Intensjonen var at litteraturmøtet 

skulle oppleves som et ritual, og at vi sammen kunne gi litteraturen liv.  

 

Metoden fungerer godt for barn som bruker ASK, flerspråklige barn, barn med autisme, 

språkvansker og konsentrasjonsvansker. Nyankomne uten norske språkkunnskaper kunne 

også delta i samtalene. Det vi opplevde i løpet av disse ti månedene, var at høytlesningen og 

formidlingen ga barna litterære opplevelser, også de barna som ikke benytter talestemme. 

 

Veien videre, samarbeid med en ny aktør: Statped 

Statped har sett og lest om arbeidet i «Bok til alle fysisk og digitalt» og inviterte oss med i et 

nytt prosjekt. Satped er statelig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner, direkte 

underlagt Kunnskapsdepartementet, de skal bidra til at sektormåla for barnehagen og 

grunnopplæringen blir nådd. 

 

Sammen med Statped er vi nå i gang med å rette et særlig søkelys på barn og unge med behov 

for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

I dette samarbeidet skal partene11 utarbeide en nedlastbar ressurs med oversikt over gode 

bøker som er egnet for ulike aldre og utviklingsnivåer. Ressursen skal i tillegg synliggjøre god 

tilrettelegging og formidling av bøkene for personer som bruker ASK. Ressursen vil være 

tilgjengelig på www.statped.no/ask   

Hovedmålgruppen for ressursen er personer som bruker ASK og deres nærpersoner på ulike 

nivå, både hjemme og på andre arenaer. Innholdet vil også være egnet for andre, og skal i 

prinsippet bidra til å skape engasjement for bøker og lesing for alle.   

 
11  Horten bibliotek, Bjørnestien barnehage og Norsk barnebokinstitutt    
 

http://www.statped.no/ask
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