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Mit liv i en kuffert 

Tænk på nogle vigtige ting fra dit liv, der fortæller noget om, hvem 

du er. Det kan være særlige begivenheder, situationer og relationer 

fra hverdagen, betydningsfulde idoler og dine fremtidsdrømme. Du 

kan finde inspiration til collagens indhold i listen nedenfor.

Du skal ved hjælp af tegninger, ord, fotos, print m.v. lave en person-

lig collage, Mit liv i en kuffert. Brug skabelonen af en kuffert, eller tegn din egen kuffert. 

Fremlæg historierne bag tegninger, fotos m.v. på din collage. Begrund, hvorfor de siger noget om, hvem du er. Du 

kan finde hjælpesætninger nederst på siden.

Inspirationsliste

Begivenheder: fødsel, dåb, bryllup, skilsmisse, konfirmation, død, katastrofe, mesterskab, opfindelser.

Interesser: digte, løbetræning, rollespil, volleyball, kagebagning, fitness, akrylmaling, musik, ridning.

Egenskaber: ivrig, nysgerrig, kreativ, logisk, musikalsk, optimistisk, fornuftig, empatisk, engageret, hjælpsom, 

temperamentsfuld, lattermild.

Hverdagsliv: regler og rutiner med familien, alene, i skolen, på job og i fritiden.

Særligt betydningsfulde relationer: forhold til forældre, søskende, bedste ven, kæledyr, svømmetræner.

Særligt betydningsfulde ting: ringen fra mormor, foto af oldefars hjemegn, rav fundet på stranden, mobiltelefon.

Drømme: hvad du vil være god eller bedre til, ønsker og forestillinger om frem-tiden, uddannelse, job, familie, 

bedrifter og oplevelser.

Hjælpesætninger

”Jeg har opbygget min collage i kronologisk rækkefølge …”

”Jeg har indsat symboler på værdier og personer, som har haft stor indflydelse på mig, fordi …”

”Jeg har mest fokus på de forandringer, jeg ønsker at lave i verden …”

”Når jeg vælger at bruge mange farver, er det for at fortælle …”

”Jeg ser mig selv som … Det har jeg forsøgt at vise gennem …”
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