
Lise Nørgaard - en lille   jounalist
–  a f  P e r n i l l e  E .

U n d e r v i s n i n g s f o r l ø b  t i l  3 . - 5 .  k l a s s e  u d a r b e j d e t  a f  Tr i n e  M a y

Mød Lise Nørgaard, som har levet et langt liv. Rejs med tilbage til hendes barndom i 

1920’erne, hvor forskellen på dreng og pige og på rig og fattig var stor. 

Og hvor Lise allerede som lille pige besluttede sig for at kæmpe for lighed.

VÆRKFORLØB



2© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med 
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

Bogen, du skal læse og arbejde med her, hedder Lise Nørgaard – en lille journalist. 

Se på bogens forside. Læs også de tekster, der indgår i forsidebilledet. 

Tal i klassen om

• Hvordan kan I se på forsiden, at bogen foregår i gamle dage?

• Hvordan ville det samme motiv se ud i dag?

• Hvad er en journalist?

Forsats
Det første, du ser, når du åbner en bog, er bogens forsats. 

På forsatsen her er der tegnet en masse bøger, som Lise Nørgaard har skrevet. Læs 

alle bøgernes titler.

• Hvilken slags bøger, tror I, hun skrev?

- Var det mon børnebøger? Voksenbøger? Fagbøger? Skønlitteratur? 

 Sjove bøger? Alvorlige bøger?

- Hvorfor tænker I sådan?

• Kan I, ud fra titlerne på Lise Nørgaards bøger, sige noget om, hvad hun var for 

en person? Hvordan? 

En biografi
Der findes mange slags bøger. Nogle bøger fortæller opdigtede historier, en forfatter 

har fundet på. Dem kender du sikkert mange af. Bøgerne om Harry Potter er et 

eksempel.

Men Lise Nørgaard – en lille journalist er ikke en opdigtet historie. Bogen handler 

om en person, der har levet i virkeligheden, nemlig Lise Nørgaard. En sådan bog er 

en biografi. 

I en biografi kan du lære en person at kende ved at læse om personens liv og de 

tanker, personen har gjort sig. 

Hvis en biografi handler om en person, der voksede op for mange år siden, bliver 

bogen også et billede på en anden tid. Så ud over at lære personen at kende, kan du 

også blive klogere på, hvordan tiden var engang. 

I de fleste biografier er der masser af billeder, så du også kan se, hvordan personen 

har set ud gennem sit liv, og hvordan ting, boliger, tøj osv. så ud for længe siden.

FØR DU LÆSER
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Læs bogen op i makkerpar. I kan skiftes til at læse et opslag. Et opslag er de to sider, 

man ser, når man slår op i en bog. 

Tal ved hvert opslag i makkerparret om, hvad både ord og billeder fortæller om Lise 

og om tiden, da hun var barn.

I mange af billederne indgår også ord. Det kan være på skilte, sedler, tavler osv., så 

det skal I også være opmærksomme på.

Tegn dette skema på tavlen:

Tal i klassen om spørgsmålene her. Jeres lærer noterer i skemaet på tavlen undervejs:

• Hvilket hjem kommer Lise fra?

- Hvordan var familiens sociale status? 

- Hvordan var Lises far? Kan I lide ham? Hvorfor? Hvorfor ikke?

- Hvordan var Lises mors situation? Hvad synes I om det?

• Hvilke interesser og drømme havde Lise som barn?

• Hvordan var hendes ungdoms- og voksenliv?

• Hvad var uretfærdigt i Lises barndom? Hvorfor? 

Hvad kan I sige om Lise? Kom både ind på hendes ydre liv (fx hendes hjem og på-

klædning) og hendes indre liv (hendes tanker, drømme og væremåde).

Dit eget skema
Skriv de bedste pointer fra klassesamtalen i dit eget skema, som du finder på næste 

side. Gem skemaet, for du skal bruge det igen senere. 

MENS DU LÆSER

EFTER DU HAR LÆST

Familieliv og 
barndomshjem

Interesser og 
drømme

Ungdoms- og 
voksenliv

Ord om Lise
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Læs bogen igen
Nu skal I læse bogen igen, men denne gang på en anden måde, for I skal læse opsla-

gene i tilfældig rækkefølge, og til hvert opslag skal I drøfte nogle spørgsmål. Det hele 

foregår i firemandsgrupper.

• Gå sammen i grupper, som jeres lærer sammensætter.

• Få tre ark af jeres lærer, og klip kortene med spørgsmål fra hinanden.

• Bland kortene, og læg dem på bordet med bagsiden op.

• Lad et af gruppens medlemmer trække et kort. Find det opslag i bogen, kortet 

handler om.

• Den elev, der har trukket kortet, læser teksten på opslaget op og bagefter det 

første spørgsmål på kortet.  

Samme elev kommer med sit bud på svar, hvorefter de andre i gruppen byder

ind med deres tanker.

Herefter læser eleven de næste spørgsmål på kortet op, som I taler om på samme

måde.

• Lad et andet af gruppens medlemmer trække et nyt kort. Find opslaget i bogen, 

og gør som før. 

Fortsæt sådan, til I har trukket alle kort på skift, og I har læst og talt om alle 

bogens opslag.

Sammenfatning 
Formuler i fællesskab i gruppen en sammenfatning af bogen. En sammenfatning er 

en helt kort tekst, der gengiver det allervigtigste.

Jeres sammenfatning må højest fylde 25 ord. Skriv den her:

Læs eksempler op i klassen.
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Tidsmarkører
Når vi læser en bog, der foregår for mange år siden, er der tidsmarkører, der kan gøre 

os klogere på den tid, bogen foregår i. Tidsmarkører kan være

-  rekvisitter, fx ting, tøj, transportmidler, boligindretning

-  måder, personerne lever på, fx måden de er sammen på eller måden, de bor på 

-  måder, personerne opfører sig på 

Hvis fx personerne i en bog kører i sporvogn, eller hvis skolebørn skal sige De til 

deres lærer, er det tidsmarkører, der viser, at bogen foregår for mange år siden.

Find tidsmarkører
Hvilke tidsmarkører kan I finde i Lise Nørgaard – en lille journalist? Tænk igen på 

både ord og billeder. Tegn og skriv i boksen her om alt det, der viser, at bogen fore-

går i gamle dage:

Udveksl jeres tidsmarkører i klassen, og tal om:

• Hvilke forskelle er der på dengang og nu?

• Hvad er helt det samme dengang og nu?

• Hvilke tidsmarkører kan være typiske for vores tid? Kom ind på både rekvisitter 

og måden vi lever og opfører os på i dag.

• Hvilken tid vil du helst leve i – tiden, da Lise var barn eller din egen tid?  

- Hvorfor?
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Modsætninger
I bogen møder vi mange modsætninger, fx var der i Lises barndom stor forskel på 

-  drenges og pigers muligheder 

-  kvinders og mænds rettigheder

-  rige og fattiges livsforhold

 

Tal i makkerpar om forskellene, og skriv i skemaet her, hvordan livet var for:

Drenge

Mænd

Rige

Piger

Kvinder

Fattige
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Udveksl jeres pointer i klassen, og tal også om:

• Hvordan ville I have det med at være dreng, da Lise var barn? 

• Hvordan ville I have det med at være pige?

• Er forskellene lige så store i dag, eller er det anderledes? Hvordan?

Lises værdikamp
Lise besluttede tidligt i sit liv, at hun ville kæmpe for frihed og kvinders rettigheder.  

• Hvordan har hun kæmpet?

• Hvordan kan man ellers kæmpe for en sag, man brænder for?

• Er der stadig noget at kæmpe for i dag? Hvad?

• Hvad kan I gøre, for at kæmpe for en sag, I brænder for?

Matador
På bogens sidste opslag står, at Lise Nørgaard har skrevet Danmarks mest populæ-

re TV-serie nogensinde: Matador. Serien er i 24 afsnit, og første afsnit blev sendt i 

1978. Afsnittet foregår i 1929 – altså da Lise var en lille pige.

Se første afsnit af Matador. Læg undervejs mærke til, om I kan genkende nogle af 

de modsætinger, I også fandt i Lise – en lille journalist. Vær også opmærksom på 

tidsmarkører.

Gruppedrøftelse 

Tal bagefter i jeres grupper om spørgsmålene her. Der er fire spørgsmål, så I skiftes 

til at læse et spørgsmål op, komme med et bud på svar og herefter høre, hvad de 

andre har at sige til spørgsmålet.

• Hvilke tidsmarkører, fandt I? 

- Er nogle af dem de samme som i Lise – en lille journalist? 

• Hvilke modsætninger var der? 

- Er nogle af dem de samme som i Lise – en lille journalist? 

• Hvem kan I godt lide i Matador? Hvorfor? Og hvem kan I ikke lide? Hvorfor?

Kom nogle af Lises værdier, som I kender fra Lise – en lille journalist, også til udtryk 

i Matador? Hvordan?

Bladr nu igennem bogen i fællesskab, og se godt på billederne. Gemmer der sig no-

get fra Matador her? Hvad? Hvad synes I om den idé?

Saml op i klassen.
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Matadorfeber 
Som der står i Lise – en lille journalist, er Matador Danmarks mest populære TV- 

serie nogensinde. Faktisk blev den så stor en succes, at der i dag 

- er bygget en del af Korsbæk på Bakken, som er en forlystelselspark. Her kan man 

spise på restauranter, der er bygget op præcis som dem i serien, fx Jernbanere-

stauranten, som I har set i afsnit 1

- er skrevet masser af bøger om Matador

- findes podcasts om serien

- findes brætspil om Matador, fx Korsbækspillet

- jævnligt holdes quizzer om Matador og mesterskaber i Matador-viden

- sælges plakater og kopper med Matador-citater

- findes masser af fansider på nettet om Matador

Tal i klassen om

• Hvorfor tror I, serien har haft så stor succes – og stadig har mange fans efter så 

mange år?

• Hvorfor I tror, der er lavet så mange produkter, events og aktiviteter, der 

handler om Matador? 

• Hvad skal der til, for at en TV-serie eller en bog bliver en klassiker – altså et 

værk, der bliver husket i mange år?

Din bog om Lise Nørgaard
Her skal du lave din egen bog, der viser, hvem Lise Nørgaard er. Din bog skal have 

både ord og billeder. Billederne kan være nogle, du finder på nettet, eller det kan 

være tegninger, du tegner.

Få et A3-ark og en foldevejledning af din lærer.

Når du har foldet din bog, har den seks sider og for- og bagside. Din bog skal inde-

holde:

Forside: Titel og billede
Her skal stå Lise Nørgaard. Du kan evt. forlænge titlen.

Her skal også være et billede af Lise Nørgaard. Find et godt billede på nettet, print 

det ud i en størrelse, der passer til din bog, og lim det ind på forsiden.

På siderne 1-6 skal være tekster og billeder ud fra overskrifterne på næste side:
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Side 1: Familieliv og barndomshjem

Side 2: Interesser og drømme

Side 3: Lises væremåde

Side 4: Ungdoms- og voksenliv

Side 5: Lises værdikamp

Side 6: Produktion

Du kan bruge nogle af ordene fra dit skema side 4, men her skal de indgå i sætninger. 

Skriv de seks afsnit i et tekstdokument i to spalter, så de passer i størrelsen til siderne 

i din bog. 

Skriv også en bagsidetekst om, hvad din bog indeholder. Måske kan du bruge noget 

fra din sammenfatning, som I skrev sammen i gruppen.

Print dit dokument. Klip afsnittene til, så de passer ind i bogen. 

Lim dine afsnit ind på siderne, og indsæt også billeder eller tegninger.

 

Udstil jeres bøger i klassen, på PLC, på det lokale folkebibliotek – eller et andet godt 

sted.

Biografier
Nu har du læst en biografi om Lise Nørgaard. 

Der udkommer masser af biografier om kendte mennesker – fx om fodboldstjerner, 

skuespillere, politikere eller influencere.

Tal i klassen om

• Hvorfor kan det være spændende at læse om personer, der har levet i 

virkeligheden?

• Hvordan er det anderledes end at læse opdigtede historier?

• Hvem kunne I ellers tænke jer at læse biografier om?
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Moderne børn lever i en verden, hvor TikTok, YouTube og DisneyChannel er en na-

turlig del af deres hverdag, og de fleste børn tager deres livssituation for givet. Men 

der er nogen, der gennem tiderne har kæmpet kampe og banet vejen for, at vores 

verden i dag er, som den er. 

En af dem, der herhjemme har kæmpet for især kvinders rettigheder, er Lise Nør-

gaard. Allerede da hun var en lille pige, besluttede hun sig for at ville kæmpe for 

frihed og lighed mellem kvinder og mænd, og det har hun gjort gennem bøger, 

brevkasser, artikler m.v., men mest kendt er hun for TV-serien Matador.

Med bogen Lise Nørgaard – en lille journalist får nutidens børn et indblik i Lise Nør-

gaards liv og levned; ikke mindst i hendes barndom, hvor kontrasterne mellem pige/

dreng og rig/fattig var tydelige, og hvor hendes sociale indignation allerede tidligt 

manifesterede sig.

Bogen er et multimodalt værk, som udmærker sig ved, at verbaltekst og billeder 

indgår en opfindsom og utraditionel dialog. Verbalteksten beretter udelukkende om 

Lises eget liv, mens der i tegningerne er gemt utallige hints og referencer til Matador. 

Allerede på bogens forside ser vi et billede, der kan minde om Arne Ungermanns 

vignet – eller signaturtegning til Matador, hvor lille Daniel sidder på trappen og 

venter på sin far. 

På bogens første opslag, da Lise er kommet til verden, kan vi se, at lægen, der over-

drager den nyfødte til barnets far, er Doktor Hansen, mens faren tænker Av min 

arm. På tredje opslag står Lises lillebror med et Matador-spil, og femte opslag viser 

en tegneseriesekvens med butiksfacader, der har skilte med SKJERN - Tøj til hele 

familien, ligesom også sjette opslag ligner en scene fra Matadors 1. afsnit. 

På syvende opslag er transkriberet et længere uddrag fra serien i håndskrift. Lises 

mor ligner i bogen til forveksling Fru Varnæs, og hun siger også de berømte ord Jeg 

går op og lægger mig, og kokkepigerne ligner alle Laura eller Agnes. I det hele taget 

er der indskrevet masser af tekst i mange af billederne, hvor vi møder skilte med Al-

gade, Korsbæk Tidende, ligesom vi på en opslagstavle kan finde lister med Matadors 

personer og en kvittering på Matador-Mix. 

Det kan næppe forventes, at elever på mellemtrinnet kender til Matador-universet, 

så de mange Matador-referencer er måske i højere grad rettet mod den voksne læser.

Forløbets struktur
Forløbet er målrettet 3.-5. klasse, og der er naturligvis stor forskel, hvad man kan 

forvente af en 3. og en 5. klasse. Derfor kan du plukke og sortere i aktiviteterne, alt 

LÆRERVEJLEDNING
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efter klassens/den enkelte elevs faglige formåen, ligesom elever i 3. klasse naturligt 

har behov for større grad af stilladsering og forklaring.

Forløbet er struktureret efter den velkendte tredeling Før du læser, Mens du læser og 

Efter du har læst. 

Før du læser
Forklar eleverne, at de skal læse og arbejde med bogen i makkerpar og i firemands-

grupper. Inddel derfor klassen i grupper, allerede inden I går i gang. Det er dig, der 

som lærer sammensætter grupperne, og det kan anbefales, at de sammensættes som 

fagligt heterogene grupper, således at der er flere faglige niveauer i spil i hver gruppe. 

Det kan blive svært og tungt for en gruppe at læse og arbejde med bogen, hvis den 

består af fire fagligt svage elever, hvorimod eleverne kan hjælpe og inspirere hinan-

den, hvis de blandes. 

Da kønsroller er et vigtigt omdrejningspunkt i bogen – og dermed også i forløbet, 

kan det også anbefales, at flere køn er repræsenteret i hver gruppe.

Når firemandsgrupper er valgt, er det bl.a. fordi, de nemt kan splittes op i to, når no-

get skal læses eller drøftes i makkerpar. Hvis ikke klassens elevtal er deleligt med fire, 

kan restgruppen fordeles i en eller flere tremandsgrupper; det er at foretrække frem 

for femmandsgrupper. Lad klassen arbejde i samme grupper under hele forløbet.

Inden bogen læses, sporer eleverne sig ind på dens indhold ved at se på forside 

og forsats, ligesom de også introduceres til den biografiske genre, der tilhører den 

berettende teksttype. Mange biografier beretter ikke alene om en persons liv, men 

bliver ligeledes ofte et tidsbillede på en svunden tid. Det gælder også for Lise Nør-

gaard – en lille journalist.

Mens du læser
Der lægges op til, at eleverne læser bogen i makkerpar med opmærksomhed på både 

ord og billeder. Verbalteksten er sparsom, så billederne udvider i høj grad læserens 

kendskab til både Lise, hendes liv og samtid.

Efter du har læst
Når bogen er læst i makkerpar, samles der op på dens indhold i en klassesamtale. 

Under samtalen kan du notere stikord på tavlen i et firekolonnenotat, som foreslået 

i forløbet. Vær gerne tydelig, og demonstrer, hvordan du evt. omformulerer eller 

sammenfatter elevernes forslag fra sætninger til stikord. 

Efterfølgende skriver eleverne hver især i et tilsvarende skema. De kan selv finde på 

ord, eller de kan skrive tavlens ord. Ordene skal de hver især bruge igen sidst i for-

løbet, så forklar klassen, at de skal gemme arket. På den måde kan den enkelte elevs 

kolonnenotat fungere som stillads for forløbets sidste aktivitet.
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Herefter læses bogen igen, men denne gang i firemandsgrupperne, og bogens opslag 

læses nu i vilkårlig rækkefølge. Eleverne kender handlingen på forhånd, men nu skal 

de dybere ned i værket og bl.a. drøfte bogens multimodale udtryk, betydningen af 

ord og udtryk, ligesom de løbende forholder sig til bogens indhold og perspektive-

rer det til deres egen verden.

Spørgsmålene finder du på tre kopiark, der følger i forlængelse af denne vejledning. 

Uddel ét sæt til hver gruppe, som klipper kortene med spørgsmål fra hinanden og 

gør, som beskrevet i forløbet.

Herefter er der fokus på bogen som et tidsbillede. Den indeholder på både tekst- og 

billedside utallige tidsmarkører, som kommer til udtryk som både rekvisitter, vær-

disæt og måder at leve og være familie på. Mest iøjnefaldende er nok kønsrollemøn-

steret, men også boligindretning, påklædning osv. er tydelige tidsmarkører. Eleverne 

finder eksempler i makkerpar.

Klassen skal herefter forholde sig til de kontraster, der er til stede i beretningen. 

Modsætningerne er hårdt trukket op mellem dreng/pige, mand/kvinde, rig/fattig, 

og eleverne overvejer, om vi, selv om meget er sket på de næsten 100 år, der er gået, 

stadig har store forskelle. 

Øvelsen fører naturligt over i en samtale om Lises værdikamp. I samtaleoplægget 

spørges der endvidere til, om der stadig er noget at kæmpe for i dag. Er der fx stadig 

stor ulighed? Og hvad er der ellers at kæmpe for i dag? Måske kan bogen om Lise 

Nørgaards liv inspirere moderne børn til at kæmpe for klima, for mangfoldighed – 

eller hvilke sager, der ligger dem på sinde.

Matador har næppe børn i 3.-5. klasse som målgruppe, men da serien har haft så 

stor betydning for Lise Nørgaard, og da den også har stor plads i bogen, lægger for-

løbet op til, at klassen ser første afsnit. Det kan ses gratis på www.dr.dk. 

Selv om eleverne måske ikke vil opfange alle pointer og forstå alle ord og referencer, 

kan de sandsynligvis godt se, hvordan Lise Nørgaards værdisæt kommer til udtryk 

i serien, og de kan spotte utallige paralleller fra hendes eget liv og hendes tanker 

om social uretfærdighed. Efter afsnittet er set, finder eleverne i grupper fællestræk 

mellem Lise Nørgaard – en lille journalist og afsnittet, der netop foregår på den tid, 

hvor Lise var barn. Efterfølgende vil de også være i stand til at se bogens raffinerede 

måde at integrere de mange Matador-referencer i billederne.

Forløbet slutter med, at hver enkelt elev fremstiller en lille bog om Lise Nørgaard. 

Lad dem benytte kopiarket med en skabelon, der følger i forlængelse af vejledningen 

her, men forstør til A3. Giv dem også en foldevejledning, der ligeledes findes som 

kopiark. Bogen er ganske enkel at folde, omend den ser avanceret ud.

Når den enkelte elev skal skrive bogens indhold, er det stilladseret ved, at der er for-

muleret krav til, hvad hver side skal indeholde. På bogens sidste side, Produktion, 
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kan eleverne skrive om, hvad Lise Nørgaard har fået udgivet af bl.a bøger, TV-serier 

osv. Der lægges i forløbet op til, at eleverne skriver deres tekstafsnit på computer, 

men du kan selvfølgelig også lade dem skrive i hånden. 

I den enkelte elevs lille bog om Lise Nørgaard samler eleverne alt det, der har været 

drøftet og arbejdet med gennem forløbet. 

God fornøjelse med forløbet.

Trine May, 2022
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7. opslag 8. opslag

KOPIARK 1. opslag

3. opslag

5. opslag

2. opslag

4. opslag

6. opslag

• Hvad er en fejlleverance?

• Hvad synes I om, at man kaldte Lise 

det?

• Hvad lægger I i det lille ord kun i 

sætningen Lise var kun en pige?

• Hvorfor tror I, faren ville have en 

dreng?

• Hvordan fortæller billedet, hvad der 

sker, og hvordan personerne har det?

• Hvorfor tror I, lillebroren blev 

forkælet?

• Hvilket legetøj har han?

• Kan I genkende noget af legetøjet  

fra jeres eget liv? 

Hvad synes I om Lises far?  

Hvorfor?

• Hvad får vi at vide om Lise i 

teksten?

• Hvad tænker kan du ellers om 

hende?

• Hvordan er billedet på venstresiden 

anderledes end de andre billeder i 

bogen?

• Hvad kan du sige om Lises familie? 

- hvilke regler var der i familien? 

- hvad synes du om dem?

• Hvad betyder det ‘at have meget på 

hjerte’?

• Hvorfor mon noget af teksten er 

håndskrevet?

- hvad er det mon for en tekst?

• Lise drømte om at blive balletdanser 

eller journalist. Hvorfor syntes 

hendes forældre, at det var skørt?

• Hvad tror du, de hellere ville have, 

hun blev?

• Hvad drømmer du om at blive?

• Hvem er manden på billedet?

• Hvad synes du om Lises far her?

• Behandlede han selv alle lige?

• Hvordan kan man samle på ord?

• Hvordan samlede Lise på ord? 

• Hvad samler I på?

• Hvorfor samler man på noget?

• Er der nogle modsætninger i billedet? 

Hvilke?

• Hvad fortæller billedet om, hvilken  

pige, Lise var?

• Hvorfor tror I, Lise tit fik skæld ud?

• Hvad kan det fortælle om hende?
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KOPIARK

15. opslag 16. opslag

9. opslag

11. opslag

13. opslag

10. opslag

12. opslag

14. opslag

• Hvad synes du om Lises far lige her?

- Hvorfor?

• Hvorfor skulle Lise være bedre end 

alle andre?

• Er det vigtigt at være den bedste?

• Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvorfor mon faren overtalte moren 

til at sælge sin forretning?

• Hvorfor tror du, hun gjorde det?

• Hvad synes du om det?

• Hvordan leger man yndefuldt?

• Hvordan ville du have det med at gå 

i en skole, kun for drenge eller piger?

- Hvilke fordele og ulemper er der 

ved det?

• Hvorfor tror I, pigerne og drengene 

var adskilt?

• Hvad lærte pigerne på 

husholdningsskolen?

• Er det vigtige ting at lære?

• Der er ikke mange, der går på 

husholdningsskole i dag. Men 

hvordan lærer man så de ting?

• Hvad kan du lære om tiden ved at 

læse Lises brev?

• Hvad er en husholdningsskole?

• Hvorfor kom Lise på 

husholdningsskole?

• Hvad er ‘en god husmor’?

• Kunne du tænke dig at komme på 

husholdningsskole? 

- Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Hvad er det for en forretning,  

Lises far har?

• Hvorfor er der ingen, der forsøger  

at overtale ham til andet?

• Er det anderledes i dag?

• Hvordan tror I han var som far?

• Hvordan blev drenge og piger 

behandlet forskelligt?

• Hvad synes du om det?

• Bliver drenge og piger stadig 

behandlet forskelligt? Hvordan?

• Hvad betyder det, at Lise ville 

‘kæmpe for kvinders frihed’?

• Hvorfor tror du, Lises forældre 

ønskede, at hun kom på kostskole  

i Frankrig?

• Hvorfor var det piger og ikke 

drenge, der arbejdede som sekretær?

• Er der stadig forskel på, hvilket 

arbejde piger og drenge får?  

- Hvordan?
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KOPIARK 17. opslag

191. opslag

18. opslag

• Hvilket liv har Lise haft?

• Hvad betyder det

- at hun har ‘kæmpet for ligestilling’?

- at hun har ‘besvaret brevkasse-

breve?

- at hun har ‘fulgt sine drømme’?

• Hvilke drømme har du?

• Hvad kunne du tænke dig at  

kæmpe for?

• Hvilke værdier har været vigtige  

for Lise?

• Kender du Matador? Hvad ved du 

om serien?

• Hvad fortæller billedet om Lise?

• Læs også alle de små, håndskrevne 

tekster, der indgår i billedet. Hvad 

fortæller de om Lise? 

• Hvad betyder ‘at komme i lære’?

• Hvorfor tror du, Lise så gerne ville 

være journalist?

• Hvorfor troede alle, at hun ville give 

op?

• Lise arvede sin stædighed fra sin far.

- Hvordan var hun stædig?

- Er du stædig? Hvordan?
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KOPIARK
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Vejledning til foldebog

Fold først bogen på den 

midterste fuldt optruk-

ne linje: 

Fold en gang mere på 

den fuldt optrukne linje:

Åbn dit sidste fold, og 

klip langs den stiplede 

linje:

Luk din foldebog helt 

op, og fold på den an-

den led:

Åbn din foldebog sådan 

her, og pres enderne 

ind mod midten. Fold 

bogen sammen.

VEJLEDNING TIL  FOLDEBOG


