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“Hvor ér Lillepigen fra Lolland 

bare en fin bog! Igen og igen 

bliver jeg mindet om min barndom 

og om min mors, min fars og 

min mormors fortællinger.” 

fra Lolland

Claus Meyer
Kok og iværksætter
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Livet på Lolland i gamle dage
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Lillepigen fra Lolland af Line Malling Schmidt. 229,95 kr. vejl. Udkom 30. september 2019. 112 sider. Hardcover.

Kort handlingsreferat

Lillepigen fra Lolland er en grafisk erindringsroman, der foregår i landsbyen 
Dannemare på Lolland i første halvdel af 1900-tallet. Gennem nedslag i både 
nærmiljø og København følger læseren pigen Kate, også kaldet Lillepigen, 
fordi hun er yngste barn i en søskendeflok på fire. 
Bogen er baseret på forfatterens farmors dagbøger, hvor vi gennem tilsynela-
dende helt almindelige hverdagsoplevelser får et indblik i det eventyrlige, der 
gemmer sig der, hvis man er et åbent og reflekterende menneske. Der er både 
humoristiske episoder og mere eftertænksomme og alvorlige, alle dog med et 
almenmenneskeligt budskab på trods af den personlige fortællestil. 
Denne bog hører til blandt de mere stilfærdige inden for genren graphic novel, 
hvilket passer fint sammen med oplevelsernes karakter og den historiske tid.
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Om Lene Sørensen, udarbejder af undervisningsforløbet:

Lene Sørensen blev læreruddannet 2002 og arbejder til daglig som lærer og læringsvejleder på Stensballeskolen i 
Horsens. Master i Børnelitteratur 2006. Forlagskonsulent for Høst & Søn 2006-2015, primært på fremmedspro-
get børne- og ungdomslitteratur. Hun bidrog til bl.a. bogen Billedromaner i brug, Dansklærerforeningens Forlag 
2007 med artiklen "Billedromanerne i danskfaglig optik". Siden foråret 2017 tilknyttet Vild Maskine som ekstern 
konsulent og udarbejder af undervisningsmateriale til bl.a. ungdomsbøgerne Filterløs, Ved den yderste spids og  
Fucking monster samt mellemtrinsbøgerne Helikopter (kortroman) og Lille Pil (billedbog). 
Alle materialerne er til fri afbenyttelse og kan findes på: www.vildmaskine.dk/undervisning 

Målgruppe for materialet:
Som højtlæsningsbog, primært indskoling. 
Som undervisningsmateriale, primært start mellemtrin.

Dansk- og historiefaglige overvejelser om genren erindring:
Erindring hører til i gruppen af berettende tekster. Genren bevæger sig som regel mellem fiktion og ikke-fiktion. 
En forfatter til erindringer – og i den aktuelle bogs tilfælde er den egentlige forfatter videreformidler af sin  
farmors erindringer – digter ofte på erindringerne, selv om det er egne, virkelige oplevelser. 

Erindringer er skrevet for at blive læst af andre, og derfor bliver det oplevede formidlet på en spændende og under- 
holdende måde. Rækken af erindringer er ofte kronologisk bygget op og er tydelige i opbygningen af de enkelte afsnit.  
De enkelte afsnit følger typisk denne opbygning: Først præsenteres tiden, herefter følger sted, personer, hvorefter den  
enkelte erinding udfolder sig. Denne tydelige struktur kan være en fordel i en undervisningssammenhæng. 

For at føre læseren med tilbage i tid, der kan ligge langt fra læserens egen, bruges der ofte mange sansebeskriv-
elser, tanker og følelser i forbindelse med det, som den konkrete erindring handler om. Her er der fokus på det 
subjektive element i genren.

Med udgangspunkt i et andet menneskes fortælling om vigtige begivenheder kan genren bruges til at lade elev-
erne opsøge og blive mindet om deres families egne fortællinger og på den måde få øje på fortællingens virke-
midler og det eventyrlige i alle menneskers liv. Men den faktiske historiske tid er et vigtigt element i erindringer, 
således at det subjektive lader sig sætte ind i en større almenkendt historie. Med fokus lagt på den faktiske his-
toriske tid kan erindringen bruges i undervisningen med en mere objektiv tilgang. Det vil være nærliggende at 
tale om værdien af første- og andenhåndskilder i historiefaglig sammenhæng.  

I idékataloget nedenfor lægges der vægt på elevernes egen historiebærende rolle og deres produktion af narrativer, 
der kan være medvirkende til, at de med denne tilgang ikke udelukkende søger efter "korrekte" svar og konkret 
viden, men i lige så høj grad accepterer, at historien er flersidet og noget, man tolker individuelt i forhold til sig 
selv og sin egen tid.

Erindring som litterær genre
Danskfaglige læringsmål:
- Jeg kan redegøre for erindringen som litterær genre.
- Jeg kan redegøre for, hvad der kendetegner genren graphic novel.
- Jeg kan lave en ydre og en indre personkarakteristik af hovedpersonen.
- Jeg kan lave en miljøkarakteristik, der både beskriver det fysiske og det psykiske miljø.
- Jeg kan skrive spørgsmål til og gennemføre et interview.
- Jeg kan nedskrive andres erindringer.
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                                           Graphic novel
Da jeg blev lidt ældre, betroede Sys mig i al 

hemmelighed, at jeg var et hittebarn.

Der var engang et japansk skib 
i havet, ved den strand vi plejer 

at bade ved, du ved nok . . .



                                           Graphic novel
Danskfaglige aktiviteter:
Inspireret af ordforklaringerne bagerst i bogen anbefales det at lave en ordbank, hvor følgende ord indgår:
- tungsind
- reserveret
- Chevrolet
- hitte ud af
- umådelig
- stenbroen
- splejs
- sul
- eftersidning
- pavillon
- trange tider
- en deling soldater

Et forslag til en måde at arbejde med ordene på kunne være først at lade eleverne komme med deres bud på 
betydningen. Suppleret af lærerens forklaring skal eleverne bruge ordet i en anden sammenhæng, end det bliver 
brugt i bogen, for at vise, at de har forstået betydningen. Lad ordene hænge synligt med de enkelte forklaringer, 
mens klassen arbejder med bogen.

Graphic novel:
Genren graphic novel ligner tegneserien i sit layout med billeder og tekst, og så ligner den romanen, fordi den ofte 
er lang og har et flerstrenget handlingsforløb. Eleverne skal i arbejdet med bogen gøres opmærksomme på, at de 
forskellige modaliteter – i dette tilfælde tekst og illustrationer – skal læses forskelligt, men at det understøtter den 
samlede forståelse af romanen, hvis modaliteterne efterfølgende tænkes sammen. Det ene lag kan ikke skilles fra 
det andet, men lagene tilfører tværtimod hinanden og fortællingen nye og udvidede betydninger. 
Vend gerne flere gange tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt tekst og billede supplerer/udvider betydningen, 
fortæller de det samme, eller fortæller de to modaliteter forskellige ting?

Forholdet mellem fakta og fiktion i den tegnede erindring:
Selve det faktum, at erindringerne delvis fremstilles i tegnet form, gør, at erindringerne fiktionaliseres.  
Som historisk kilde er det derfor at betragte som en gengivelse af de historiske begivenheder.
- Tal i klassen om, hvorfor bogen er skrevet med den særlige skrifttype.
- Hvorfor indledes hvert enkelt kapitel med det, der ligner et gammelt foto?
- Se på det indledende og det afsluttende afsnit. Her er farvetonerne en anden end i resten af bogen. Hvorfor?
- Tal om, at grundfarven i de enkelte afsnit skifter. Hvorfor har forfatteren mon truffet dette valg?

Personkarakteristik:
- Lad eleverne i grupper udvælge 2-3 episoder hver, hvor de går i dybden med at lave henholdsvis en ydre  
 og en indre karakteristik af Lillepigen ved at skygge hende gennem bogen. De skal mindes om, at de skal  
 dokumentere deres indre karakteristik med tekst eller billede. Efterfølgende præsenteres de enkelte  
 karakteristikker i kronologisk rækkefølge for resten af klassen. Tal om, på hvilke områder Lillepigen   
 udvikler sig. Dyk ned i, hvilke karaktertræk der følger hende, selv om vi som læsere bliver vidne til, at hun  
 bliver ældre.
- Lad eleverne overveje, hvorfor det præcis er de konkrete begivenheder, farmoren vælger at fortælle om.  
 Hvilke følelsesreaktioner knytter sig til de enkelte erindringer (angst, vrede, begejstring, glæde,  
 stolthed etc.)?

Miljøkarakteristik:
- Eleverne skal på jagt i billeder og tekst for at lave en karakteristik af det fysiske og psykiske miljø,  
 Lillepigen vokser op i.
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INTERVIEW
Folketidende bragte et  

interview med Line Malling  
Schmidt i forbindelse med udgi- 
velsen: “Ny bog om Lillepigen fra 

Lolland” (28. september 2019). 

Interviewet kan findes på  
infomedia



- Læg gerne fokus på forholdet familiemedlemmerne imellem.
- Lad eleverne komme med et bud på, hvilken social status familien har, ud fra de ting, de har observeret,  
 særligt på billedsiden.

Fortæller:
- Tal om, at en erindring altid har en jegfortæller.
- Tal om grænsen mellem fiktion og fakta.
- Det særlige i Lillepigen fra Lolland er, at farmoren, der er den oprindelige fortæller, taler gennem sit   
 barnebarn, som derfor også bliver en fortæller eller et talerør for farmoren.
- Lad eleverne gå på jagt efter steder i bogen, hvor forfatteren måske ikke har skrevet farmorens erindringer  
 ordret ned, eller hvor farmoren måske har digtet noget til. Tal eventuelt om, hvorvidt det er realistisk, at  
 farmoren præcis kan huske, hvad der blev sagt, eller kan erindre præcise sansninger for så mange år siden.
- Vurdér, om eleverne vil være i stand til at skelne mellem, hvornår barnet taler, og hvornår den voksnes  
 refleksioner kommer indover. Disse betragtninger kan i givet fald noteres i et tokolonnenotat, hvor  
 citaterne fra teksten noteres i venstre side, og i højre side argumenterer eleverne for, hvad der hører til 
 henholdsvis barnets og den voksnes sprogbrug
- Tal om, hvorvidt vi som læsere kan “stole” på fortælleren. Er det vigtigt, om de ting, vi får at vide, er   
 foregået præcis, sådan som de er fortalt? Lad eleverne begrunde deres holdning.

Egenproduktion:
- Lad eleverne interviewe bedste- eller oldeforældre og bede dem fortælle erindringer, som eleverne 
 efterfølgende skal skrive ned. Det vil være en god ide at lave spørgsmål fælles i klassen. For yderligere at  
 tage afsæt i bogen foreslås det, at eleverne stiller spørgsmål til konkrete begivenheder, som også er med i  
 bogen, fx:
 - Første skoledag
 - Sommerferie
 - Søskenderelationer/drillerier
 - Færdig med skolen. 

- Hvis den interviewede kan supplere den mundtlige fortælling med fotografier, anbefales det, at eleven  
 medbringer denne dokumentation.
- Når eleverne har skrevet erindringerne med den interviewede som jegfortæller, skal de vurdere, om de har  
 skrevet præcis det, de har hørt. Hvis ikke, hvorfor?
- Sammenlign, hvis praktisk muligt, de historiske perioder, bogen laver nedslag i. Hvor ligner erindringerne  
 dem fra Lillepigen fra Lolland ? Hvor er de forskellige og hvorfor mon?
- Lad eleverne interviewe hinanden om én af de ovenstående begivenheder. De skal skrive hinandens 
 erindringer ned suppleret af fotos eller illustrationer, der understøtter fortællingen og stemningen i den.

Erindring som historisk kilde
Læringsmål:
- Jeg har kendskab til, hvad førstehånds- og andenhåndskilde betyder.
- På baggrund af min viden fra den historiske kilde kan jeg undersøge mit eget lokalområde i forskellige  
 historiske perioder.
- Jeg kan søge relevante informationer på nettet og vurdere de enkelte kilders troværdighed.

Historiefaglige aktiviteter, idékatalog:
- Lav en tidslinje, der kan hænge i klassen under arbejdet med bogen. Notér årstallene øverst og 
 begivenhederne nedenunder. Angiv også Lillepigens omtrentlige alder. Yderligere kan tilføjes de faktiske  
 historiske begivenheder, vi hører om i bogen. Således bliver den subjektive historiefortælling sat ind i den  
 faktiske Danmarkshistorie.
- Hvis muligt vil det være oplagt at tage eleverne med på lokalhistorisk arkiv. For at afgrænse informationerne  
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 og sætte en retning i forhold til arbejdet med bogen foreslås det at lave nedslag i de årstal, eleverne gennem  
 Lillepigen fra Lolland har stiftet bekendtskab med. Lav på forhånd nogle fokuspunkter, fx: 
 - Befolkningstal
 - Land eller by
 - Erhverv
 - Skolen
- Lad eleverne gå på billedjagt i bogen. Hvad får de øje på, der er anderledes for et barn på farmorens tid  
 end for deres egen tid? Sæt efterfølgende de tidstypiske genstande ind i en større historisk sammenhæng.
- Lad eleverne undersøge, hvordan antallet af biler i Danmark har udviklet sig.
- De to ører, som Lillepigen får for at trække trusserne ned, hvad ville værdien af den mønt være i dag?
- Hvordan blev elever i skolen afstraffet, og hvornår blev revselsesretten afskaffet? 
- Lillepigen hjælper til hos kammeraternes familie med at passe roerne. Undersøg, hvad produktionen af  
 roer har betydet for området, hvor Lillepigen voksede op.
- I hvilken periode blev københavnske feriebørn sendt på landet? Hvor mange blev sendt afsted og hvorfor?
- Hvem er den “galning”, der taler i radioen i kapitlet “Guldbryllup”? Hvorfor nævnes han mon kun i 
 forbifarten?
- Undersøg, hvilken slags jobs der var for unge piger, der forlod skolen som 14-15-årige.
- Lillepigen og hendes familie oplever storbyen København og måden at bo i byen på som meget 
 anderledes end deres egen hverdag. Træk på elevernes egne erfaringer og oplevelser med denne forskel  
 mellem land og by. Kan de genkende noget?
- Hvis der er et plejehjem i elevernes lokalområde, vil personale og beboere som regel gerne samarbejde  
 med skolen. Lad eleverne i grupper interviewe beboerne om, hvordan det var at bo i lokalområdet,  
 dengang de var børn/unge mennesker. Her kan eleverne bruge de samme spørgsmål, som blev stillet til  
 deres bedste- eller oldeforældre.
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“En skøn udgivelse fyldt med hjertevarme, stor  
fortælleglæde og original og kreativ tegnekunst. En 
oplagt anskaffelse til selvlæsning og til undervisnings-
brug, når der er historiske emner på programmet.”  
– Bent Rasmussen, Folkeskolen.dk   

Carlo blev hurtigt vant til livet på landet og den 
friske luft. Vi skulle nok sørge for, at han fik en masse 

gode oplevelser med hjem til København.

Mor og far kom med madder til os børn, og om aftenen 
kørte de hjem. Vi fik lov til at blive og sove i telt på stranden.

“… oser af kærlighed og  
en dybfølt, sepiatonet nostalgi.”   

 – Erik Barkman,  
Nummer9.dk, magasin for tegneserier
Læs mere omtale af bogen og find link til forfatterinterview  
på: www.vildmaskine.dk/line-malling-schmidt-2/



Andre stærke undervisningsegnede bøger 
med en unik billedside 

Prisvindende billedbog  
af Øyvind Torseter og 
Kenneth Steven. Forløb på vej.  

Billedbog med gratis undervis-
ningsforløb, download på:  
vildmaskine.dk/undervisning

Illustreret og humoristisk  
digtsamling for børn med 
tilhørende skriveøvelser.

Undervisningsforløb Lillepigen fra Lolland 
af Lene Sørensen 

  
Billeder er taget fra Lillepigen fra Lolland,  

en graphic novel, tegnet og fortalt af Line Malling Schmidt
ISBN (fysisk bog): 978-87-93404-54-0

Opsætning og grafisk layout: Mads Heinesen 
Korrektur: Christel Sunesen / KommaStreg

Materialet er udgivet af forlaget Vild Maskine, 2020 
ISBN: 978-87-7227-107-1

 
 

Vinkelvej 21, DK-4760 Vordingborg 
E-mail: forlag@vildmaskine.dk  

Tlf.: +45 61726976 

Forlagets øvrige undervisningshæfter kan findes her:  
www.vildmaskine.dk/undervisning 

Facebook: www.facebook.com/VildMaskine
Instagram: https://www.instagram.com/vild_maskine/ 

Lillepigen fra Lolland  
findes snart hos Nota.  


