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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e r  t i l

       Før du læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Svar på spørgsmålet:

1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

 

O p g a v e  2

Instruktion: Kig på billedet på forsiden af bogen og skriv om billedet.
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LÆSEVÆRKSTEDET

Mens du  
læser bogen

O p g a v e  1

Instruktion: Læs kapitlerne: 
	 ■	 En tyk bog
	 ■	 Køleskabet
	 ■	 Henrik køber ind
	 ■	 Henrik laver mad

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad læser Henrik om? 

2. Hvad studerer Henrik?

3. Hvad er der i Henriks køleskab?

4. Har Henrik mange penge?

5. Hvad laver Henrik til aftensmad?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2

Instruktion: Sæt X ved det rigtige svar. 

Læs kapitlet:
	 ■	 Marie

Hvor længe har Henrik og Marie været kærester?

1. I en måned 

2. I tre måneder 

3. I et år 

4. I tre år 
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  3

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Henrik læser
	 ■	 Telefonen ringer
	 ■	 I sengen

Svar på spørgsmålene:

1. Hvor lang tid læser Henrik, og hvor mange sider læser han?

2. Hvem ringer?

3. Hvorfor vil Henrik ikke snakke med Marie?

4. Hvad tænker Henrik på, når han ligger i sengen?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  4

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Eksamen
	 ■	 Vi ses
	 ■	 Blomster
	 ■	 Hjemme hos Marie

Svar på spørgsmålene:

1. Hvordan klarer Henrik sin eksamen?

2. Vil Marie se Henrik?

3. Hvorfor tror du, at Marie er sur?

4. Hvorfor køber Henrik blomster?

5. Ser Marie glad ud, da Henrik kommer?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  5

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Gravid
	 ■	 En abort
	 ■	 Henrik går

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad ville Marie fortælle Henrik, da han læste til eksamen?

2. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

3. Hvorfor vil Marie ikke have en abort?

4. Hvorfor er Henrik og Marie ikke længere kærester?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  6

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Henriks sommer
	 ■	 Efteråret
	 ■	 En søn
	 ■	 På hospitalet

Svar på spørgsmålene:

1. Hvor arbejder Henrik i sommerferien?

2. Tænker han på Marie?

3. Kontakter Henrik Marie?

4. Hvorfor ringer Maries søster til Henrik?

5. Må Henrik besøge Marie på hospitalet? 

6. Hvordan har Henrik det med, at han nu er far?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  7

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Til lykke
	 ■	 En dejlig dreng
	 ■	 Henrik og Marie
	 ■	 Henrik tænker
	 ■	 Svaret

Svar på spørgsmålene:

1. Har Marie og Henrik savnet hinanden?

2. Vil Henrik se sin søn og være far for ham?

3. Hvad er vigtigst: at være en dygtig læge eller være far?

4. Kan han glemme sin søn og Marie?

5. Hvor lang tid tænker Henrik?

6. Hvad køber han i legetøjsbutikken?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  8

Instruktion: Læs kapitlerne:
	 ■	 Far
	 ■	 Penge
	 ■	 Kærester

Svar på spørgsmålene:

1. Hvad skal sønnen hedde?

2. Hvad har Henrik besluttet? Vil han være far nu?

3. Hvordan vil Henrik tjene penge?

4. Vil Marie være kæreste med Henrik igen?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  1

Instruktion: Skriv ordene i de kasser, der passer. Del ordene i stavelser. Se eksemplet.

1 stavelse 2 stavelser 3 stavelser

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Efter du har  
læst bogen

1 stavelse 2 stavelser 3 stavelser

Syg-dom-me

sygdomme kødsovs græder venter telefonrør hjem fortæller  seng 

ser søn hovedet februar eksamen sur legetøj træt let elsker gravid  

barn vred kæreste savner telefon fødsel ringer spørgsmål får hospital
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  2

Instruktion: Sæt ét ord ind i hver sætning.

Vælg ord fra kassen.

Der er to ord, du ikke skal bruge.

1. Han går rundt __________ stuen.

2. Bogen er __________ 732 sider.

3. Henrik tænder __________ radioen.

4. Så køber han en stor buket blomster __________ Marie.

5. Henrik bliver varm ___________ hjertet.

6. De sidder på to stole __________ sengen.

7. Så ser han en seng __________ et lille barn.

8. Jeg får penge __________ kommunen nu.

Fra af med på i om til for ved på 
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  3

1. Hvad synes du om bogen?

2. Hvorfor tror du, at Henrik ikke vil være far?

3. Hvorfor tror du, at Marie ikke vil have en abort?

4. Mener du, det er rigtigt af Henrik, at han ikke vil se Marie?  

5. Tror du de får et godt parforhold/ægteskab?

6. Hvad mener du om abort?
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LÆSEVÆRKSTEDET

O p g a v e  4

Instruktion: Skriv en ny slutning på bogen. Fortæl f.eks.

1.	 Hvordan	det	går	Henrik	og	Marie,	når	de	flytter	sammen?

2. Hvordan det går med job og uddannelse for de unge forældre?

3. Bliver Henrik og Marie gift?

4.	 Får	Henrik	og	Marie	flere	børn?
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LÆSEVÆRKSTEDET

Evaluering

Hvordan var bogen at læse?

Sæt X

Let  J OK  K Svær  L

Hvad synes du om bogen?

Sæt X

God  J OK  K Dårlig  L

Opgaver til Far er udarbejdet af Bente Wiberg
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