
Opgave uge 28 – En biografi 
 

Du skal lave denne opgave og sende til din værkstedslærer/klasselærer senest fredag d. 10/7-20 

Opgaven går ud på at du skal vælge en person, der har haft betydning for dit liv – det kan være en 

person i din familie, vennekreds, en kendt eller en anden, der på en måde har gjort, at du føler at 

personen har haft betydning for dit liv.  

Når du har valgt personen, skal du begrunde valget. Hvad har personen gjort for at have været 

med til at forme dit liv, give dig dit syn på livet, eller hvad personen nu har påvirket dig med.  

Når du har beskrevet hvad personen har betydet for dig, skal du skrive en lille biografi om 

personen. En biografi er en tekst, der beskriver et menneskes livshistorie. Det kan udformes på 

mange måder og indeholde forskellig information. Biografien skal indeholde: Navn, fødselsår, evt. 

dødsår, hvor personen har boet og hvad personen lever/levede af. Noget om personlige træk, der 

er relevante for, hvorfor personen er vigtig for dig.  

Opgaven består altså  af 4 trin: 

• Vælg en person der har betydning for dig, din måde at leve/tænke på. 

• Begrund valget 

• Skriv en biografi om personen 

• Send opgaven til din lærer. 

 

Eksempel: 

 

Opgave uge 28  

Moder Teresa skrevet af Selene 

 

Jeg har været beriget med mange mennesker, der har haft stor betydning i mit liv og jeg 

har været så heldig at langt de fleste har beriget det med positive oplevelser og 

menneskesyn. Den person jeg har valgt til denne opgave er dog en person, jeg aldrig selv 

har mødt- men alligevel har fyldt en del og påvirket mit menneskesyn - især i mine år som 

teenager. Personen er Moder Teresa, som var en albansk katolsk nonne, der viede sit liv 

til at hjælpe fattige børn. 

Grunden til at valget faldt på hende er, at når jeg tænker på personer, der har haft 

betydning for mit liv, så har beskrivelserne om hende været med til at grundlægge min lyst 

og mit drive til gerne at ville hjælpe andre mennesker, hvilket er noget der har været 

udgangspunkt for mange valg i mit liv. 



Da jeg gik i 6. klasse fik jeg en opgave i dansk, hvor vi skulle skrive om en kendt person. 

Dengang var internettet ikke opfundet, så turen gik på skolens bibliotek. Her lånte jeg en 

stor stak bøger om Mother Teresa. Jeg læste alle bøgerne og kan stadig huske følelsen 

af, hvordan drømmen om at kunne hjælpe andre mennesker voksede inde i mig. Jeg vil 

tro, at jeg nok altid har haft det liggende i mig, men det var under skrivningen af denne 

opgave, at der for mig blev sat ord på behovet for, at vi mennesker hjælper hinanden og at 

man til tider må tilsidesætte sig selv, for at kunne være noget for andre. Min tro på at alle 

mennesker gør det så godt de kan, og dem der har det svært bør og skal man hjælpe.  

Det blev starten på en ungdom med meget frivilligt arbejde, indsamlinger til fattige børn, 

opstart af forening imod racisme osv. I mit voksenliv blev det mere målrettet unge med 

forskellige udfordringer og den dag i dag, brænder mit hjerte stadig for gerne at ville gøre 

en forskel for dem der har det svært.  

 

Biografi: 

Moder Teresa, egl. Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

26.8.1910-5.9.1997, albansk-indisk 

ordensstifter, født i Skopje i Makedonien af 

albanske forældre. 

Hun var 1928-48 søster i en katolsk orden med 

skolevirksomhed i Indien og begyndte i 1946 at 

tage sig af Kolkatas (Calcuttas) slumbeboere. 

Moder Teresa stiftede en ny orden, 

Kærlighedens Missionærer (Missionaries of Charity), der godkendtes i 1950 og spredtes til 

mange lande. Hendes indsats for "de fattigste af de fattige" førte til global respekt og 

organiseret støtte i mange lande, inkl. Danmark. 

Moder Teresa modtog Nobels Fredspris i 1979 og saligkåredes i 2003 af pave Johannes 

Paul 2. I 2016 blev hun helgenkåret af pave Frans. Hendes statsbegravelse i Kolkata var 

et tegn på hendes usædvanlige renommé. 

 

 

https://denstoredanske.lex.dk/Skopje
https://denstoredanske.lex.dk/Kolkata
https://denstoredanske.lex.dk/Calcutta
https://denstoredanske.lex.dk/nobelprisen
https://denstoredanske.lex.dk/saligk%C3%A5ring
https://denstoredanske.lex.dk/Johannes_Paul_2.
https://denstoredanske.lex.dk/Johannes_Paul_2.
https://denstoredanske.lex.dk/Frans

