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Forslag til forløb: 

Forforståelse 

Snak om titlen. Kender nogen eventyret? Hvad kan de huske? 

Hvem har skrevet det? 

Eventyret læses. Fælles eller i grupper. 

Personkarakteristik. 

Hold undervejs i læsningen øje med hvor mange personer der forekommer i eventyret. 
Skriv ned når der optræder en ny person. 

Personerne er ofte meget stereotype i et eventyr. Vælg et billede af 

Klods Hans, de to brødre og prinsessen og beskriv personerne. 

Læseteater 

Det er ofte blevet sagt om H.C. Andersens eventyr, at man kan se det hele for sig, når han 
skriver. 
Det ligger i hans fortællestil og ikke mindst i personernes replikker. 
 
I grupper med det antal oplæsere der er behov for: 
Læs eventyret op med de stemmer, som I forestiller jer, personerne har. 
Fordel personerne mellem klassens elever og læs teksten op med de stemmer, som I 
forestiller jer, personerne har. 
 

Genre 

Klods Hans er et kunsteventyr, selv om det har mange af folkeeventyrets træk. 
 
Sammenlign eventyret med Klotte Hans, og find forskelle og ligheder. (ark 1) 
 
På hvilke punkter adskiller H.C. Andersens Klods Hans sig fra folkeeventyrgenren? (ark 2) 
 
Sæt både Klods Hans og Klotte Hans ind i aktantmodellen (ark 3) 
 
Find ligheder og forskelle  
 
Udfordringsopgave: 
Sammenlign Klods Hans med eventyret Prinsessen på Glasbjerget (ark 4) 
Sæt evt. også dette eventyr i aktantmodellen. 
 
Find og forklar ligheder og forskelle på de to eventyr. 
 

Illustrationer 
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Mange har illustreret H. C. Andersens eventyr. Gå på biblioteket og find billedbøger, eller 
søg på google billeder med søgeordet Klods Hans og sammenlign de forskellige udgaver 
af Klods Hans. Lav en powerpoint hvor de forskellige billeder præsenteres med 
kommentarer. 

Tema 

Klods Hans giver prinsessen en død krage, en gammel træsko og noget pludder, og 
prinsessen virker glad for dette. 
 
Hvorfor tror I, at hun bliver glad for det – hvilken betydning har det? 
 
Klods Hans smider pludder i hovedet på oldermændene og prinsessen svarer: "Det kunne 
jeg ikke have gjort! Men jeg skal nok lære det!" 
 
Hvad kan hun mene med dette? 
 

Skriftlighed og meddigtning. 
Skriv et eventyr med titlen Klods Hans og Prinsessen.  
 

Fælles mål: 
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Ark 1 

Klotte Hans 

 Der var engang en mand, som havde 3 sønner, den ene hed Klotte Hans. Men sønnerne ville hen at 

fri til kronprinsessen. Men den samme mand havde kun 2 heste, men Klotte Hans skulle ride på 

vædderen; så fulgtes de ad til slottet. Hvem af disse tre, der kunne besvare hendes tale, den ville hun 

have. Så red de hen ad vejen, så råbte Hans: 

 - Vent lidt, så skal I blot se, hvad jeg har fundet. 

 Så råbte de andre: - Ja, hvad har du vel fundet? 

 - En krage! 

 - Hvad vil du have den til? 

 - Den putter jeg i lommen. 

 Så red de nok et stykke fremad, så råbte Hans: - Vent lidt, så skal 

 I blot se, hvad jeg har fundet! 

 Så råbte de andre: -Ja, hvad har du vel fundet? 

 -En tulle'. 

 - Hvad vil du have den til? 

 - Den putter jeg i min lomme. 

 Så red de nok et stykke fremad, så råbte Hans: - Vent lidt, så skal 

 I blot se, hvad jeg har fundet! 

 - Hvad har du vel fundet? 

 -Jeg har fundet en kostbar ring. 

 -Hvad vil du have den til? 

 - Den putter jeg i lommen. 

 Så red de atter et stykke hen ad vejen, så råbte Hans: - Vent lidt, 

 så skal I blot se, hvad jeg har fundet!   

 -Hvad har du vel fundet? 

 -Jeg har fundet en lort! 

 Så lo de andre ad ham: -Hvad vil du have den til, dit tosse fæ! 

 - Den putter jeg i lommen! 

 Så red de atter fremad vejen, så råbte Hans: - Vent lidt, så kan I blot se, hvad jeg har fundet. 

 - Hvad har du vel fundet? 

 -Jeg har såmænd fundet endnu en lort. 

 - Hvad vil du have den til, dit tossede fæ! 
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 - Den putter jeg i lommen. 

 Så red de atter fremad vejen. Endelig nåede de slottet, hvor prinsessen lå i vinduet og lo ad Hans, 

som red på vædderen. Nu trådte den ældste ind og hilste: 

 - Godmorgen, her er varme! 

 - J a, her er varme ved min røv, siden i aftes min far slagtede syv fede galter ·. 

 Så gik han ud igen. Så kom den anden søn ind og hilste:  

 - Godmorgen, her er varme! 

 - Ja, her er varme, siden i aftes min far slagtede syv fede gal ter. 

 Det kunde han ikke svare hende noget på. Så kommer Klotte Hans ind og hilste:  

 - God morgen, her er varme! 

 - Ja, her er varme ved min røv, siden i aftes min far slagtede syv fede galter. 

 - Må jeg da ikke få min krage stegt? 

 -Nej, så flyder fedtet ud af hendes røv. 

 -Jeg har en tulle, jeg sætter i! 

 - Så revner hun. 

 -Jeg har såmænd en ring, jeg sætter om. 

 - Den kan have en lort. 

 - Værsgo her er en lort. 

 -Så har jeg heller aldrig kendt mage. 

 - Værsgo, her er mage til ham! 

 Så kunne Hans besvare hende på alt, hvorfor han forbliver på slottet al sin tid.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ORDFORKLARINGER 

tulle: en prop 

galter: kastrerede grise 
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Ark 2 

Genren Folkeeventyr: 

Forfatteren ukendt. 

Folkeeventyret stammer fra bondesamfundet 

Det blev mundtlig overleveret 

En fastlagt formel og mange gentagelser støttede hukommelsen 

Folkeeventyrene er siden blevet indsamlet og nedskrevet af bl.a. Brødrene Grimm 

Mange eventyr ligner hinanden 

Eventyret følger en række personregler og handlingsregler 

Der findes fire typer folkeeventyr: 

 Trylleeventyr med overnaturlige væsner 

 Dyreeventyr, der handler om dyr 

 Skæmteeventyr hvor man narrer og driller hinanden 

 Tingseventyr, med ting der har menneskelige egenskaber 

Sproget i folkeeventyrene er mindre komplekst end i kunsteventyrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcandersen.gyldendal.dk/laerer/leksartikler/folkeeventyr.html
http://www.hcandersen.gyldendal.dk/laerer/leksartikler/folkeeventyr.html
http://www.hcandersen.gyldendal.dk/laerer/leksartikler/folkeeventyr.html
http://www.hcandersen.gyldendal.dk/laerer/leksartikler/folkeeventyr.html
http://www.hcandersen.gyldendal.dk/laerer/leksartikler/folkeeventyr.html
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Ark 3 

Aktantmodellen 

Man kan opfatte aktantmodellen som en slags grammatik for alle mulige 
historiestrukturer 

Modellens opbygning 
 

 
 

• GIVER: Er den person, der udlover en belønning/objektet (Det er ofte kongen.) 
• OBJEKT/MÅL: Er selve belønningen (Prinsessen, det halve kongerige, guld/sølv.) 
• MODTAGER: Er som regel hovedpersonen i eventyret, Er den som får belønningen. 
(Prinsen, den fattige unge mand) 
• HJÆLPER: Er de personer/ting, som hovedpersonen møder undervejs og som vil 
hjælpe. (Heks, fe, gammel kone, kat, magisk sværd osv.) 
• SUBJEKT: Er den person (hovedpersonen?) i eventyret, som må igennem prøvelserne. 
• MODSTANDER: Er de personer/væsner/ting som hovedpersonen kæmper med for at få 
belønningen(brødre, andre friere, trolde, hekse osv.) 
 
Hvis SUBJEKT og MODTAGER er den samme person, ender eventyret/Historien lykkeligt. 
 
De enkelte aktanter betegner roller, som den individuelle historie så kan udfolde på sin 
egen, specifikke måde (Modstanderen kan f.eks. i ét eventyr være en trold, i et 
psykologisk drama den aggressive kæreste, i Catch me if you can en politibetjent). 

 

 

Mål  
objekt 

Giver Modtager  
 

Modstander  
skurk 

Subjekt 
hovedperson 
objekt 

Hjælper 
helt 
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