
CORONA
FORTÆLLINGER

         8.B, ØSTRE SKOLE

VÆR MED TIL AT SKRIVE VORES EGEN CORONABOG

FIND DIN EGEN MÅDE AT UDTRYKKE DIG

Digte
Følelser og tanker, rim, rytme, lyrisk finesse. 
 
Sang/rap
Hårde ord, følelser og tanker - skæld ud, men med 
intelligens! (også gerne engelsk) 
 
Novelle
Brug dig selv eller opdigt en persons oplevelser! Én 
dag, få personer, åbne pladser og undren - start og 
slut. 
 
Essay
Det konkrete, det erindrede, det reflekterende - 
hvad ved du, hvad husker du, hvordan gi’r du dine 
tanker videre? 
 
Dagbogsnotat
Hvad skete der på din kedeligste eller mest drama-
tiske lockdowndag 
 
Tegning
Drømmende, surrealistisk eller realistisk 
 
Fotoserie
Stillbilleder af din oplevelse af tiden, positive og nega-
tive. Redigerede, gennemarbejdede, udfordrende.
 
Debatindlæg
Skriv til hele verden, de unge, de ældre, politikerne, 
forældrene, vennerne - men ha’ noget på hjerte! Svar 
evt. på en artikel eller et debatindlæg du har læst.

TANKER DER KAN SÆTTE DIG IGANG

Hvordan er det lige nu at være hjemme? 

Hvordan var det de første par dage? 
Hvordan var det efter en måned?  
Hvad har jeg lavet? 
Har jeg været ked af det?  
Har jeg været glad?  
Hvad har jeg ikke lavet?  
Hvad har jeg savnet?  
Hvor meget har jeg vidst om tingene? 
Hvordan har mine forældre været?  
Hvordan har vi fungeret som familie?  
Hvordan har det været at have hjemmeskole?  
Hvad har jeg følt?  
Hvad har jeg set?  
Hvordan har jeg brugt min tid?  
Hvor ofte har jeg tænkt på skolen og vennerne?  
Hvor meget har jeg fulgt med i nyhederne?  
Hvor meget har jeg vidst om det der sker i samfundet?  
Hvor meget har jeg været ude?  
Hvor meget har jeg været inde?  
Hvor meget har jeg selv bestemt?  
Hvordan tror jeg det bliver at komme tilbage igen?  
Hvad glæder jeg mig mest til?  

Hvad bliver det bedste ved at komme i skole igen?  


