
O P G A V E R  T I L

       Før du læser bogen

O P G A V E  1

 Instruktion:  Kig på maleriet på bogens forside. 

1. Hvornår tror du maleriet er fra?

2. Hvorfor? 

3. Hvad tror du, den unge kvinde kigger efter? 
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O P G A V E  2

 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 

1. Hvornår skrev forfatteren, Steen Steensen Blicher, Hosekræmmeren?

2. Hvor foregår historien henne? 

3. Hvad hedder den kvindelige hovedperson?

4. Hvad er historiens tema? 
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O P G A V E  3

Instruktion: Slå følgende ord op i en dansk-dansk ordbog. Hvilke forklaringer er der på ordene?

1. lyng:

2. en hede: 

3. en rok:

4. en hose:

5. en kræmmer:

6. en frier:
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O P G A V E  4

1. Hvilke husdyr har hedebønderne? 
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Læs forordet og svar på spørgsmålene. Instruktion: 

2. Hvem har malet maleriet på bogens forside? 

3. Hvad hedder billedet? 

4. Hvad er forskellen på en hedebonde og en hosekræmmer? 
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O P G A V E  1

Instruktion:  Læs side 7 og 8, hvor forfatteren, Steen Steensen Blicher, fortæller om den jyske hede. 

Svar på spørgsmålene.

1. Hvordan ser den jyske hede ud ifølge Blicher?

2.  Hvilket andet landskab sammenligner han heden med?

3. Hvorfor ville Blicher ønske, at der ikke var huse på heden?

4. Hvorfor er Blicher alligevel glad for husene? 

LETTE KLASSIKERE
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O P G A V E  2

 Instruktion: Læs side 9 - 18

■  Første besøg
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O P G A V E  3

Instruktion:  Find de steder i kapitlet, hvor man får at vide, at Blicher er

kommet ind hos en rig hosekræmmer.
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O P G A V E  4

Instruktion:  Beskriv Cecilie, Esben og Cecilies far.

Skriv de adjektiver, du synes karakteriserer personerne:

Cecilie:

Esben:

Cecilies far:
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O P G A V E  5

Instruktion:  Svar på spørgsmålene.

1.  Hvorfor synes Michel Kræsen ikke, at Esben er en god mand for Cecilie?

2.  Hvorfor synes Blicher, at Esben er en god mand for Cecilie?

3.  Tror du, at Cecilies mor er enig med sin mand eller med Blicher? Begrund dit svar.

4.  Hvorfor tror du ikke, moren siger noget?
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5.   Hvorfor siger Blicher ikke, hvad han mener om et eventuelt ægteskab 

mellem Cecilie og Esben?

6.   Hvad tror du, Blicher mener med den sidste sætning i kapitlet: 

Uden den gård her på heden var der ikke så mange tåre her i verden.

O P G A V E  6

Instruktion:  Hvordan tror du, bogen ender? Skriv stikord.
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O P G A V E  7

Instruktion:  Læs side 19 - 35 Andet besøg og svar på spørgsmålene.

1.  Hvor lang tid går der mellem Blichers første og andet besøg? 

2.  Hvordan tror Blicher, at det er gået med Cecilie og Esben, før han går ind i huset?

3.  Hvordan finder Blicher ud af, at Cecilie er blevet sindssyg?

 

4.  Hvem frier til Cecilie, da Esben er rejst til Tyskland?

5.  Hvorfor siger Cecilies far ja til frieren?

6.   Er Cecilie enig med sin far?

Ja  ®     Nej ® 
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7.  Hvad sker der i kirken? 

8.  Find eksempler i teksten, der viser, at Cecilies mor og far  fortryder, at de har sagt nej til Esben.

9.  Hvorfor vil Cecilie ikke giftes med Esben, da han er kommet rig hjem fra Tyskland?
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10.  Hvorfor dræber Cecilie Esben?

11.  Hvornår bliver Cecilie rask?

12.  Hvad husker Cecilie fra den tid, hvor hun var sindssyg?

13.  Hvem gør Cecilie sindssyg igen? Og hvordan?

14.  Hvilke tre ting foretager Cecilie sig i løbet af dagen?
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Efter du har 
læst bogen

O P G A V E  1

Instruktion:  Endte bogen, som du troede. Se Opgave 6 i Mens du læser bogen.
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Ja  ®     Nej ® 

O P G A V E  2

Instruktion:   Kan du huske detaljer fra teksten?

Hvad er rigtigt og hvad er forkert?

Sæt X 

Rigtigt Forkert

  1. Hedebønderne strikkede strømper og trøjer af uld fra fårene. 

  2. Blicher gav Cecilies forældre gode råd om ægteskab.

  3. Esbens forældre var rige.

  4. Blicher havde ondt af Cecilie.

  5. Esben var i Tyskland i mange år.

  6. Cecilie blev sindssyg, fordi forældrene ville tvinge hende

til at gifte sig med en mand, hun ikke elskede.

  7. Cecilies mor døde af sorg.

  8. Cecilie ville ikke arbejde, fordi hun troede, hun var i paradis.

  9. Da Blicher gik fra hosekræmmerens gård, tænkte han på

alle de ulykkelige mennesker, der er skilt fra den, de elsker.
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O P G A V E  3

Instruktion:  Hvilke ord i boksen er substantiver. Hvilke er adjektiver?

landskab venlig gæstfrihed tørstig lykkelig modbydelig venlighed

bekymring rolig  hidsig ægteskab kærlighed nysgerrig sørgelig

afsindig skrækkelig

Adjektiver Substantiver (en) Substantiver (et)

Hvilke suffi xer (endelser) har adjektiverne? og

Hvilket suffi x (endelse) har et- substantiverne?

Hvilke suffi xer (endelser) har en- substantiverne? og
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O P G A V E  4

Instruktion:   Læs teksten.

Skriv de ord, der mangler.

Ordene findes i kassen under teksten.

Der er tre ord, du ikke skal bruge.

Forfatteren til Hosekræmmeren, Steen Steensen Blicher levede fra 1782-1848. _____________ vok-

sede op på en præstegård syd for Viborg i Jylland. Han ______________ det åbne jyske hedelandskab, 

hvor han gik lange ture med sin far. Blicher rejste til København for at ______________ sig til teolog. 

Efter sin uddannelse fik han først arbejde som adjunkt i Randers, ______________ han passede ikke 

jobbet og blev fyret. Senere fik han arbejde som præst ved kirkerne i  Thorning og Spentrup.      

Blicher giftede sig med sin farbroders unge enke, Ernestine, ______________ var meget velhavende. 

Ud over pengene medbragte hun et barn i ægteskabet. Blicher og Ernestine fik  syv børn sammen, men 

ægteskabet var ikke lykkeligt. Blicher kunne ikke holde ud at være hjemme med ______________ 

børnene, så han gik lange ture på heden alene med sin hund. Ernestine var ham utro, og hun ville 

gerne skilles, men Blicher sagde nej. ________ der var problemer i ægteskabet, ville Blicher ikke skil-

les. Han vidste nemlig, at han ikke kunne undvære Ernestine.

Blicher fandt inspiration til sine noveller _________________ i sin egen familie og fra sine lange ture 

på den jyske hede, hvor han fik kontakt med mange forskellige slags mennesker i alle samfundslag.

Arbejdet som præst passede Blicher ikke godt, især ______________ han fik problemer med alkohol. 

Men han fortsatte med at være en aktiv medborger og humanist. Han kæmpede _______________ 

en fri forfatning og for at få enevælden afskaffet. Han døde året inden, den enevældige Kong Frederik 

den 7. indførte demokrati, og  landet fik sin første grundlov i 1849.
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elskede fordi hadede  som hele både han 

uddanne selvom men for alle arbejde
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Hosekræmmeren

Opgaver til Hosekræmmeren er udarbejdet af Lene Grumsen og Hanne Vedel

Lette Klassikere Special-pædagogisk forlag

Hvordan var bogen at læse?

Vil du anbefale bogen til andre? 

Hvis ja. Hvorfor?

Hvis nej. Hvorfor ikke?

Special-pædagogisk forlag
LETTE KLASSIKERE

Special-pædagogisk forlag
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