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Spørgsmålene og opgaverne (eller dele heraf) kan besvares af den enkelte elev eller i mindre grupper.

›

Ind i teksten
• Hvad er et eventyr (som genre)? 
• Hvad betyder ordet ”eventyrlig” i udtryk som ”Festen var eventyrlig” eller ”Rejsen var eventyrlig”?
• Hvad er Biedermeier? (Se opslag i leksikon) 

Beskrivelse af teksten
• Beskriv kort forløbets overordnede faser: Hvordan er situationen i stuen? Hvorfor vil Hyrdinden og Skorsteens-

feieren væk derfra? Hvorfor kommer de tilbage igen?  Hvad har ændret sig, da de kommer tilbage? 
• Hvad synes eventyret umiddelbart at handle om? 

Karakteristik af teksten
• Giv en kort karakteristik af hver af de fire personer: Hyrdinden, Skorsteensfeieren,  

Gedebukkebeens-Overogundergeneralkrigskommandeersergeanten og Den gamle Kineser.
• Ændrer Hyrdinden sig i løbet af fortællingen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilken rolle spiller de tre andre for hende - 

fx hvad forhindrer de hende i, og hvad hjælper de hende til? 
• Hvad mener fortælleren om Hyrdinden og om Skorsteensfeieren? Hvad mener fortælleren om det, der sker 

dem? Find et par eksempler i teksten.
• Hvem bestemmer i stuen? Hvilke normer og værdier gælder i stuen? Hvad gør sig gældende oppe på taget – for 

Hyrdinden og for Skorsteensfeieren?
• I de traditionelle eventyr skabes ofte et nyt og bedre hjem til sidst: Overvej, om det også sker her. Sammenlign 

fortællerens, Skorsteensfeierens og Hyrdindens holdning til forløbets slutning.
• ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren” er et tingseventyr. Hvad fremhæves hos personerne, når de både beskrives 

som ting og som levende væsner?  
 

Tolkning af teksten
• Hvorvidt er eventyret ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren” eventyrligt?
• Hvordan vil vores liv være, hvis vi gør som Hyrdinden og Skorsteensfeieren?
• Hvad mener H.C. Andersen om et liv, der leves på den måde? 
• På hvilke andre måder kunne vi leve vores liv – ifølge H.C. Andersen og/eller ifølge dig? 

Overvejelser over titlen
• Hvilke forventninger til eventyrets 

indhold skaber titlen hos dig?
• Blev dine forventninger indfriet? 

Begrund dit svar
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Ud af teksten
Sæt eventyret i perspektiv ved at se det i en større sammenhæng. Du kan fx overveje og diskutere en eller flere af 
følgende perspektiveringer af ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren”: 

1.  Eventyrets hyrdinde og eventyrets skorstensfejer hører som porcelæns-
figurer hjemme i en form for Biedermeierstue. Eventyret ”Hyrdinden og 
Skorsteensfeieren” er fra 1845. Hvordan forholder H.C. Andersen sig med 
dette eventyr til tidens Biedermeier-strømning? 

2. Vælg en eller flere gengivelser af ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren”: 
Sammenhold den eller de gengivelser, du har valgt, med H.C. Andersens 
budskab og med din udlægning af hans eventyr om Hyrdinden og Skor-
steensfeieren. 

• Skulptur http://visithcandersen.dk/skulptur_hyrdinden_og_skorstensfejeren.htm 

• Juleplatte https://www.google.dk/search?hl=da&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=898&q=hyrdin-
den+og+skorstensfejeren+porcel%C3%A6n&oq=Hyrdinden+og+skorstensfejeren&gs_l=img.1.1.0j0i30k-
1j0i5i30k1l2j0i24k1l6.3613.11448.0.17424.29.29.0.0.0.0.151.3222.7j22.29.0....0...1.1.64.img..0.29.3186.R4jRj5InTm-
c#imgrc=8JzULUq651aIXM:&spf=1504079178538 

• Logo for Frie Funktionærer (Overstræde, Odense)

Biedermeierstue med 
porcelænsfigurer

Logo for Frie Funktionærer 
(Overstræde, Odense)
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