
Eventyret Rødhætte omskrives til nyhedsartikel 

Du skal i denne opgave skrive et eventyr om til en nyhedsartikel. Du skal derfor kende både 

den fiktive genre ved eventyret, og du skal kende fakta genren ved nyhedsartiklen. 
Først skal du arbejde med eventyrgenren og analysemodeller til eventyret. Senere skal du arbejde med 

Nyhedstrekanten og de fagord som bruges ved artikelarbejde. 

Mål: 
1: At lære Rødhætte at kende. 
2: At forstå forskellen på genrerne: Folkeeventyr og artikel 

3: At arbejde sammen i grupper og/eller alene. 

4: At kunne skrive en artikel med det korrekte artikel-layout. 

 

Link til kort film “Rødhætte” 

https://youtu.be/oG6cm9uXozY 

 

 

For at kende eventyrgenren skal du se mit Power Point 

”Eventyrgenre og analysemodeller”. 
 

Indledning: 
Rødhætte er en sød lille pige. Hun er en af Brødrene Grimms figurer i eventyret: “Rødhætte”. Hun 
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har været her i flere generationer, derfor er hun kendt af både gamle og unge. I historien om 

Rødhætte sker der en masse uhyggelige ting. Historien hører til genren “Folkeeventyr”. 

Læs eventyret her: 

Den lille Rødhætte 

Et eventyr af Brødrene Grimm 

Der var engang en sød, lille pige, som alle mennesker holdt meget af, men ingen 

elskede hende som hendes bedstemor, der slet ikke vidste, hvor godt hun skulle gøre 

det for hende. En gang gav hun hende en lille rød fløjlshue, der klædte hende så 

godt, at hun altid gik med den, og derfor blev hun kaldt Rødhætte. En dag sagde 

hendes mor til hende: "Se her, lille Rødhætte, her har du et stykke kage og en flaske 

vin, kan du bringe det hen til bedstemor. Hun er syg og svag, så det vil nok styrke 

hende. Du må helst gå med det samme, før det bliver alt for varmt, men gå nu pænt 

den lige vej og pas på, du ikke falder og slår flasken itu. Og husk så at sige goddag 

straks, når nu kommer ind i stuen, og stå ikke først og se dig om." 

 

"Jeg skal nok huske det altsammen," sagde Rødhætte og gav sin mor hånden på 

det. Bedstemoderen boede ude i skoven, en halv times gang fra landsbyen. Da 

Rødhætte kom ind i skoven mødte hun ulven, men hun var slet ikke bange, for hun 

anede ikke, hvor slem den er. "Goddag, Rødhætte," sagde den. "Goddag," svarede 

hun. "Hvor skal du hen så tidlig?" - "Jeg skal til bedstemor." - "Hvad er det, du har 

under forklædet?" - "Det er kager og vin. Vi har bagt i går, og nu skal stakkels, gamle 

bedste også have noget med." - "Hvor bor din bedstemor, lille Rødhætte?" - "Åh, det 

er vel et kvarters gang herfra. Hendes hus ligger under de tre store egetræer, du ved 

nok." - "Dét er én rigtig lækker lille mundfuld*," tænkte ulven ved sig selv, "hun vil nok 

smage bedre end den gamle. Nu vil jeg bære mig rigtig snildt ad, så jeg får fat i dem 

begge to." Den fulgte nu Rødhætte et lille stykke på vej, og lidt efter sagde den til 

hende: "Se engang de dejlige blomster, Rødhætte, du ser dig slet ikke om. Du hører 

vist ikke engang, hvor kønt fuglene synger. Du skynder dig ligeså meget, som om du 

skulle i skole, og der er dog så dejligt herude i skoven." 

 

Rødhætte så sig om. Solstrålerne skinnede mellem bladene ned på de mange kønne 

blomster, og hun tænkte: "Bedstemor ville sikkert blive glad for en buket blomster. 

Det er så tidligt, så jeg kan godt nå at plukke nogle." Hun gik nu ind mellem træerne 

og begyndte at plukke, men når hun havde plukket en, syntes hun, at der stod nogle 

meget kønnere længere borte, og på den måde kom hun dybere og dybere ind i 

skoven. Ulven gik imidlertid den lige vej til bedstemoderens hus og bankede på: 

"Hvem er det," spurgte hun. "Det er mig, lille Rødhætte, med kager og vin til dig," 



svarede ulven. "Tryk på klinken," råbte bedstemoderen, "jeg er så dårlig, at jeg ikke 

kan stå op." Ulven trykkede på klinken, så døren gik op, og uden at sige et ord gik 

den lige hen til sengen og slugte den gamle bedstemor. Så tog den hendes klæder 

på, lagde sig i sengen og trak forhænget for. 

 

Rødhætte havde imidlertid plukket lige så mange blomster, hun kunne bære, og kom 

langt om længe hen til huset. Hun kunne ikke forstå, at døren var åben, og da hun 

kom ind i stuen, blev hun så underlig til mode, og det kunne hun slet ikke begribe, for 

hun holdt ellers så meget af at være hos sin bedstemor. "Goddag," sagde hun, men 

der var ingen, som svarede. Hun gik så hen til sengen og trak forhænget til side, og 

der lå bedstemoderen med natkappen trukket dybt ned i panden og så så underlig 

ud. "Sikke lange ører du har, bedstemor," sagde Rødhætte. "Det er for at jeg bedre 

kan høre, hvad du siger." - "Og sikke store øjne du har, bedstemor." - "Det er for at 

jeg bedre kan se dig." - "Men sikke store hænder du har, bedstemor." - "Så kan jeg 

bedre holde på dig." - "Men, bedstemor, sikken en forfærdelig stor mund du har." - 

"Det er for at jeg bedre kan æde dig," sagde ulven, og i samme øjeblik sprang den 

ud af sengen og slugte den stakkels lille Rødhætte. 

 

Da ulven nu havde fået sin lyst styret, lagde den sig igen i sengen og snorkede så 

huset rystede. Jægeren gik netop forbi og tænkte: "Det er dog løjerligt, så den gamle 

kone snorker. Det er bedst, jeg går ind og ser, om der er noget i vejen." Han gik ind 

i stuen og fandt ulven liggende i sengen. "Nu har jeg dig da endelig, din gamle 

synder," sagde han, "jeg har rigtignok længe søgt efter dig." Han skulle lige til at 

skyde den, da han kom i tanker om, at ulven kunne have slugt den gamle bedstemor, 

og at hun måske var levende endnu. Han tog derfor sin kniv og begyndte at skære 

ulvens bug op. Da han havde gjort et par snit, så han den røde hue skinne, og lidt 

efter sprang den lille pige ud og råbte: "Nej, hvor jeg var bange. Der var så mørkt i 

ulvens mave." Den gamle bedstemor kom også ud, men hun var meget forpustet og 

kunne næsten ikke få vejret. Rødhætte hentede i en fart nogle store sten og puttede 

dem ind i maven på ulven, og da den vågnede og ville løbe sin vej, faldt den om og 

var død med det samme. 

 

De var alle tre meget glade. Jægeren trak skindet af ulven og tog det med sig hjem, 

bedstemoderen spiste kage og drak vin og kom igen til hægterne, og lille Rødhætte 

lovede sig selv, at hun aldrig mere ville løbe ind i skoven, når hendes mor havde 

forbudt hende det. 

 
 

Man fortæller også, at da Rødhætte en anden gang ville bringe sin bedstemor nogle 



kager, mødte hun igen en ulv, som ville lokke hende ind i skoven. Men Rødhætte tog 

sig vel i agt og gik lige hen og fortalte sin bedstemor, at hun havde mødt en ulv. "Den 

så så ond ud," sagde hun, "så jeg er vis på, den havde spist mig, hvis det ikke havde 

været på den vej, hvor der kommer så mange mennesker forbi." - "Lad os lukke 

døren, så den ikke kan komme herind," sagde bedstemoderen. Kort efter bankede 

ulven på døren og sagde: "Luk op, bedstemor, det er Rødhætte der kommer med 

kager til dig." De svarede ikke, og ulven listede sig nogle gange rundt om huset, men 

sprang til sidst op på taget for at vente der, til Rødhætte gik hjem om aftenen, og så 

snige sig efter hende og æde hende i mørket. Men bedstemoderen mærkede nok, 

hvad den havde i sinde. Udenfor huset stod der et stort stentrug, og hun sagde nu til 

pigen: "Jeg har kogt pølser i går, lille Rødhætte. Tag det vand, jeg har kogt dem i, og 

hæld det ud i truget." Rødhætte gjorde det, og lugten af pølserne trængte op til ulven. 

Den snusede og kiggede ned, og strakte til sidst hals, så den tabte ligevægten og 

gled ned ad taget, lige i det store trug og druknede. Men Rødhætte gik glad hjem, og 

der var ingen, som gjorde hende noget. 

Kilde: https://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/rodhaette 

 

For at analysere eventyret om Rødhætte skal du besvare disse 

spørgsmål: 

Skriv dine besvarelser ned og gem dem i din Google drev mappe for dansk 

• Titel? 
• Forfatter? 
• Referat? 
• Hvilken type eventyr er det det? 

(F.eks. Folke- eller kunsteventyr?) 
• Eventyrtræk? 
• Personbeskrivelse? 

(Runde eller flade?) 
(Hoved- bipersoner? Statister?) 

• Miljøbeskrivelse? 
(Bolig? Mennesker? Samfund? Fantasiverden?) 

• Morale? Hvad kan vi lære af eventyret? 
• Er der fantasivæsener? 

(Trolde, hekse, drager….) 
• På hvilke punkter ligner det virkeligheden? 
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• Sted? 
(Hvor foregår handlingen?) 

• Modsætninger? 
(F.eks. onde/gode?) 

• Hvilke følelser findes i eventyret? 
• Hvad kan VI bruge eventyret til? 
• Fortællersynsvinkel? 

(Alvidende fortæller?) 
• Hovedtema? 

(Hvad er det vigtigste eventyret handler om?) 
• Sidetemaer? 

(Hvad handler det også om?) 
• Kan det bruges af både børn og voksne? 

(Begrund!) 
• Hensigt? 

(Hvad er forfatterens budskab? Hvilke personer repræsenterer positive 
værdier? Negative?) 

• Fortolkning/perspektivering? 
(Begreber? Hvilke tanker sætter eventyret i gang hos dig? Har du læst, set 
eller hørt om emnet før? Hvad er din mening?) 

• Er der billeder til? Fortæl om dem! 
• Aktant-model: 

(Sæt eventyrets personer ind i AKTANT-modellen og find ud af, om eventyret 
ender lykkeligt. Tænk grundigt over hvordan forholdet er mellem de 
forskellige personer!) – Aktantmodellen finder du i mit Power Point 
”Eventyrgenre og analysemodeller”. 

• Andet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nu skal du arbejde med Nyhedstrekanten og de fagord som bruges ved 

artikelarbejde. 
 

For at kende artikelgenren skal du se mit Power Point 

”Nyhedstrekanten og fagord til artiklen”. 
 

Opgave:  

Omskrive historien om “Rødhætte” til en nyhedsartikel: 
Du skal forestille dig, at du er en journalist, der skal skrive en nyhedsartikel til 

avisen, hvor du fortæller om en pige, der er på vej gennem skoven for at besøge 

et familiemedlem. Undervejs oplever hun en masse dramatiske ting. Du skal 

omskrive folkeeventyrets detaljer til realistiske hændelser. Du skal lave artiklen 

med et korrekt layout med fx spalter, overskrift, mellemoverskrifter osv. Tænk på 

“nyhedstrekanten”, som du kan finde i mit Power Point ”Nyhedstrekanten og 

fagord til artiklen”! Tag evt. en avis og studér layoutet. 

 

 

Kilde og inspiration er hentet fra http://www.opgavebutikken.dk/emne-roedhaette/ 

Anne  
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