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Eventyrgenren er fiktion
◦ Eventyr er digtet – altså noget nogen har fundet på

◦ Vi deler eventyrgenren i to undergenre
◦ Folkeeventyr
◦ Kunsteventyr

Når vi analysere eventyr bruger vi ofte to modeller:
Kontraktmodellen
Aktantmodellen

I denne præsentation vises de to under eventyrgenre og de to modeller



Eventyrgenrens to undergenre

Folkeeventyr

◦ Fortalt fra mund til mund
◦ Oprindelig ”forfatter” er ukendt
◦ Der er faste fortælleregler f.eks. 3 gentagelser
◦ Fælles for eventyret er et fælles sprog f.eks. ”Der var 

engang…”
◦ Det er en enkel handling
◦ Der er få beskrivelser
◦ Flade personer f.eks. Får vi ikke så meget at vide 

om, hvordan de føler, men mest hvordan de handler
◦ Der er en lykkelig og ofte retfærdig slutning

Kunsteventyr

◦ Skrevet ned
◦ Vi ved hvem forfatteren er f.eks. H.C. Andersen
◦ Der er faste fortælleregler, men også ofte brud på 

dem
◦ Sproget afhænger af  forfatterens fortællestil
◦ Der er ofte flere handlingsforløb
◦ Der er mange beskrivelser
◦ Runde personer. Det betyder at forfatteren uddyber 

personkarakteristikken. F.eks. får vi at vide, hvad 
personen føler

◦ Ikke 



Eventyrgenretræk
◦ For at vi kan genkende at det vi læser, hører eller ser er et eventyr, er der nogle træk som er fælles for 

eventyret
◦ Det er ikke sikkert at alle trækkene er med, men der er altid nogle af  trækkene med.

◦ Her er nogle af  dem:
◦ Start og slutning ”Der var engang…” og ”…de levede lykkeligt til deres dages ende”
◦ Magi
◦ Dyr der taler
◦ Væsner ex. Trolde, feer, drager
◦ Gentagelser ex. 3 gange og tallene 3 – 7 - 12
◦ Modsætninger ex. God/ond, grim/smuk, rig/fattig, lykkelig/ulykkelig og mange flere
◦ Ofte hedder figurerne ikke navne, men titler: Kongen, trolden, den lille pige osv.
◦ Morale som er det vi skal lære af  eventyret f.eks. At du skal være sød mod andre, eller hvis du er flittig kan du opnå alt



ANALYSEMODELLER

Kontraktmodellen og Aktantmodellen



Kontraktmodellen
også kaldet: Hjem – Ude - Hjem



Kontraktmodellen laver
struktur på et eventyr

◦ - Kontraktmodellen er en model, som man ofte bruger til at analyserer et eventyr, fordi de fleste eventyr 
følger et bestemt handlingsforløb. 

◦ - Modellen er god til at få struktur over teksten, og er derfor en del af  den strukturalistiske metode. Først sker 
der det, og så sker der det, og til sidst sker der det.

◦ - Kontraktmodellen kan også kaldes for, hjemme-ude-hjemme modellen, fordi den beskriver hovedpersonens 
situation i eventyret. 

◦ - Hovedpersonen starter hjemme, hvor alt er sikkert og harmonisk. Personen kommer så ud i det usikre 
(ude), men kommer til sidst hjem igen, og føler sig sikker igen.





Kontrakt = aftale

◦ Ved eventyrets begyndelse

◦ Hovedpersonen i eventyret er for det meste 
hjemme hos sig selv. Alt er godt. Han behøver dog 
ikke at være fysisk hjemme. Hans livssituation skal 
bare være i orden, så han føler sig tryg og sikker, og 
dette skal ligeledes være tilfældet for det 
omkringliggende miljø.



Kontraktbrud

◦ Kontraktbruddet kommer nu i teksten, og historien 
kommer endelig i gang. Hovedpersonen vil typisk 
drage ud på en rejse, og vil ikke føle sig tryg mere. 
Denne rejse vil bestå af  nogle forhindringer, som 
han skal klare på vejen. Målet er at løse dette brud 
på kontrakten og komme væk fra det ukendte. Det 
er dog ikke en fysisk kontrakt.



Kontrakten 
genoprettes til sidst
◦ Hovedpersonen er nu kommet hjem fra sin rejse, 

og gennemførte forhindringerne. Harmonien i 
teksten bliver markant bedre, og gerne endnu bedre 
end udgangspunktet var. Personen er ofte blevet 
forandret efter sin rejse, fordi han har indset nogle 
ting om sig selv. Man skal derfor op på et “højere” 
niveau i teksten, hvis man skal forklare denne 
forberedelse.



Aktantmodellen



Aktantmodellen
◦ Viser hvilke roller de forskellige personer/figurer spiller i eventyret

◦ Giver et bedre overblik over situationer og personer i eventyret

◦ Afslører personens projekter/missioner/mål i eventyret

◦ Viser sammenhænge i eventyret



Aktantmodellen



Aktantmodellen 
består af  6 aktanter
◦ Aktanter er det same som roller eller personer

◦ Aktantmodellen består af 6 aktanter, som hver har 
deres rolle I en tekst samt forskellige relationer til
hinanden. Det er ikke altid alle 6 aktanter kan fyldes
ud. Nogle gange er det den samme person der er
både modtager og subjekt. 

◦ Modellen kan bruges til analysere og undersøge de 
forskellige personers roller I en tekst, film, novelle, 
reklame eller eventyr.

◦ Aktantmodellen er især kende fra eventurene, fordi
historierne ofte er meget enkelte. 



Aktantmodellen

De indbyrdes 
roller i historien

◦ Først skal man finde hovedrollen (Subjekt) = helten/heltinden

◦ Når man skal benytte aktantmodellen, er det derefter vigtigt at se på 
projektet/missionen/målet (Objekt). Alle personer i en fortælling har deres 
eget projekt/mission/mål. Nogle af  projekterne er modstridende, mens andre 
har samme mål. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad de hver især vil opnå.

◦ Derudover er der i de fleste historier en konflikt. I eventyr er konflikten ofte 
mellem de gode og de onde.

◦ Udover mål og konflikter er det vigtigt at se på giveren og modtageren. 
Hjælper og giver kan godt være den samme person, ligesom modtager og 
subjekt kan.

1. Giver

2. Objekt = 
projekt/mål/mission

3. Modtager

4. Hjælper = helt/god

5. Subjekt = hovedpersonen

6. Modstander = skurk/ond



Et eksempel er 
Askepot
◦ Askepot er hovedpersonen og dermed

Subjekt.

◦ Hun vil gerne giftes med Prinsen, så det bliver
Objekt dvs. Hendes mål/mission/project

◦ Subjekt og Objekt finds først, så er det 
nemmere at placer de andre roller/aktanter

◦ Nu har vi en forståelse for hvem der vil hvad
med de forskellige personer, hvad mål og
konflikten er, og med Aktantmodellen
analyseret eventyret om Askepot

◦ Du mangler dog at finde morale – husk det ;-)



Fantastisk – du holdt ud helt til slutningen
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