
 

 

 
 

SJANGER
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Ubestemt (d
Handlingen i eventyrene er ikke /dfestet.
Eksempel:

- Det var en gang .. .

Ubestemt sted
Eventyrene er ikke /lkny4et steder du kan finne /lbake på kartet.
Eksempel :

- Østenfor sol og vestenfor måne
- Bak de syv blåner
- I skogen

Personene
Det er som regel få personer som er med i handlingen. De er gjerne snil le eller slemme, unge 
eller gamle, kloke eller dumme, vakre eller stygge. OBe kan de samme personene være med i 
flere eventyr.
Eksempel :

- Per, Pål og Espen Askeladd

Andre vesen
Dyr, fugler og planter kan ha menneskelige egenskaper. OBe møter vi overnaturlige vesen som 
troll .
Eksempel :

- Hvorfor bjørnen er stubbrumpa

Helten eller hel(nna
Det er bare én helt eller én hel/nne i hvert eventyr. Han eller hun blir oBe sa4 på én eller flere 
prøvelser.
Eksempel :

- Askeladden og de gode hjelperne

Magiske tall
Tallene 3, 7, 9 og 12 er magiske tall i  eventyrsjangeren. 
Eksempel:

- De tre bukkene Bruse som skal (l seteren for å gjøre seg fete 
- Askeladden hadde syv gjenstander som han brukte da han skulle målbinde prinsessen
- Troll kan ha ni hoder
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Gjentakelser
Handlingen gjentar seg o/e i eventyr. De4e gjør at de er le4e å huske og fortelle.
Eksempel :

- De tre bukkene Bruse

Reise
O/e må helten og andre personer legge ut på en reise for å nå et mål. 
Eksempel :  

- Prinsessen som ingen kunne målbinde

Hjelp
Eksempel:

- Prinsessen som ingen kunne målbinde

Gode hjelpere
Helten er snil l ,  gir o/e hjelp og får hjelp @lbake. 
Eksempel :

-Askeladden og de gode hjelperne.

Kamp
I flere eventyr møter vi konflikter og kamp. 
Eksempel :

- De tre bukkene Bruse møter på broen.

Faste uCrykk
Noen u4rykk går @lbake i flere eventyr. De4e kan være u4rykk som innleder og avslu4er 
eventyrene, men også andre. 
Eksempel :

- Langt om lenge
- Langt og lenger enn langt

Moral
Eventyrene har o/e en moral vi kan lære noe av. Det gode får sin lønn og den vonde straffen sin.

SluCen
Mange eventyr bruker fast avslutningsu4rykk. 
Eksempel :

- Så levde de lykkelige alle sine dager.
- Snipp, snapp, snute, så er eventyret ute.

Muntlig språk
Språket i eventyrene er preget av dagligtalen. Du finner med andre ord mangereplikker i sl ike 
tekster.


