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Emne: Historien i dig selv.
Collagens titel: “Rejsen der
ændrede mit liv”
Collagens format i bogen: 1/1 side

Tekst af Winnie Meisler som analyse til collagen:
REJSEN DER ÆNDREDE MIT LIV
Lin på 12 år siger: - Jeg husker ikke selve rejsen - men jeg
véd, at den ændrede mit liv.
Hannah spørger:: - Hvordan?
Lin peger på skildpadden i billedet:
- På hjemmet havde vi en skildpadde, som vi kunne sidde på.
Den var ikke levende, men når jeg var ked af det forestillede
jeg mig at den førte mig væk - eller hjem. Jeg vidste ikke hvad
hjem var, eller hvem der var min mor og far. Jeg drømte at jeg
sejlede ud i den store verden, båden var en slags karrusel
med drager der kunne beskytte mig.
Hannah spørger igen:
- Husker du slet ikke noget fra rejsen?
Lin tænker længe, så siger hun:
- Jeg fik nogle farver, som jeg tegnede med. Min første
tegning var en skildpadde og en lille pige der rækker ud efter
nogle bolde som andre har kastet. Pigens arm er skåret over og hun kan ikke fange boldene...
Lin peger på boldene i billedet:
- Jeg tror at boldene er verden, den verden jeg ikke kunne
nå...
Hannah spørger igen:
- Hvordan ændrede det dit liv?
Lin svarer rask: - Når jeg sad på skildpadden og drømte om
livet ude i den store verden, flyttede den sig jo ikke ud af
stedet! - Hvis jeg ikke var blevet hentet her til, - sad jeg så
stadig på skjoldet og drømte om et liv ude i den store
verden?
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Opgave: At udføre en collage til
emnet i Dansk: Historien i dig
selv. Illustrationen skal inspirere
skoleelever ti 6. klasse (12-13 år)
til selv at skrive en historie fra
deres eget liv.
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