KREATIV SKRIVNING

Elise Smiths Skole 7.c
2020

FORFATTERSKOLEN FOR BØRN OG UNGE
i Aarhus Billed- og Medieskole

Sproget er et materiale, som kan undersøges og udforskes. Vi ønsker
med workshoppen ’kreativ skrivning’ for skoleklasser i Aarhus Billedog Medieskole at give børn og unge erfaringer med det poetiske og
sanselige i sproget. Workshoppen giver børn og unge direkte kontakt
med forfattere og skrivning som kunstnerisk udtryksform.
Mads Mygind var underviser på forløbet med 7.c fra Elise Smiths
Skole.
Man kan også gå til forfatterskoleforløb i fritiden i Aarhus Billed- og
Medieskole.
God fornøjelse med teksterne!
Hanne Algot Jeppesen
Leder, Aarhus Billed- og Medieskole

Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune

Julie
bliver man glad af at se farver?
hopper en kanin ud af din hat når du ikke kigger?
hvorfor findes had?
hvem er julemanden?
kan du se mig?
hvorfor lever du?
hvad er livet?
hvem kender mig?
er alle mennesker kloge?
hvor bor jeg?
papir eller blyant?
alt eller intet?
mad eller tøj?
hvad er dit rigtige navn?
hvorfor har vi telefoner?
er gulvet orange?
har jeg øjne?
er du dronning?
hvad er det?
kan tandfeen lide musik?
kan du flyve?
hvordan kan du gå?
er du sej eller er jeg?
hvem bor i et træ?
kan man ligge på en sky?
kan du lave et tag til en rutsjebane?
er skyer døde væsner?
hvorfor går man med sko?

Ingeborg
Hvor mange gange kan verdens mindste land være i verdens største land?
Hvem bestemmer, hvad man skal der?
Hvis alting er lavet af atomer, hvordan kan alting så have forskellige
farver?
Kan sørøveren på kometen se mig?
I princippet kender alle i verden jo hinanden, for jeg kender en som
kender en, der bor i Lissabon og den person kender en, som kender
en, som kender en som bor i Brasilien osv. Alle i verden har jo en
relation.
Kan en kat være ordblind?
Hvorfor er planter grønne?
Hvordan fandt man ud af, hvad et lysår var?
Hvem opfandt narko? Og hvordan begyndte en person blot at
sniffe til en plante? Også blev man skæv eller hvad?
Hvad er plastik lavet af?
Hvordan fandt man på plastikoperationer?
Hvad sker der, når man dør?

Hvorfor kan nogle mennesker ikke lide oliven?

Anna L.
Hvor mange issmage findes der?
Når du vil have mig til at spørge om noget, hvilket spørgsmål forventer du da jeg stiller dig?
Findes der noget som én bedste ven for dig?
Hvis verden var ved at gå under, hvad vil du så gøre dom det første?
Hvor mange familiemedlemmer har du?
Har du nogensinde været forelsket?
Hvorfor går der altid 24 timer, før du svarer på mine beskeder?
Hvorfor er du så smuk?
Var det dig der fortalte min hemmelighed videre og svigtede mig?
Er du virkelig til at stole på?
Tror du at der findes andet liv end os mennesker?
Hvordan blev menneskelivet skabt?
Er du mærkelig eller er det bare mig?
Hvorfor skinner solen?

Hvordan tror du at fremtiden ser ud for os?
Er du nogensinde bange?
Hvorfor lever vi på denne her måde?
Hvorfor kan alle ikke have lige mange penge?
Er du altid så irriterende?
Hvorfor kan jeg ikke lide tomater?
Hvorfor er jeg så kredsen?
Hvordan kan der være at vi ikke bruger flyvende biler som transport endnu?
Hvorfor fungerer universet som det gør?
Kan du ikke lide mig?
Har du nogensinde overvejet at blive klippet skallet?
Hvorfor hedder en pude en pude og ikke en dyne?

Frida
Kan en ko sige noget andet end muh?
Hvis jeg lukker lågen er lågen så lukket?
Hvordan ved man at 2+2 giver 4?
Er skolen kedelig?
Er vand vådt?
Skriger du imens du kører bil?
Er Norge bedre end Sverige?
Hvorfor stjæler du den ikke bare?
Ligner jeg en, der synes, at det er sjovt?
Er du sjov?
Hvorfor findes der to forskellige ord der begge staves dør?
Kan en hund forstå, hvad vi siger?
Kommer jeg nogensinde til at stå på månen?
Hvad smager tandpasta af?
Hvorfor hedder det tandpasta?

Er pasta og spaghetti den samme ting?
Hvad smager vand af?
Hvorfor er det varmt, når solen skinner?
Hvad er yoghurt?
Er vand blåt?
Kan alle mennesker svømme, hvis det gælder deres liv?

Magnus
Hvorfor smiler vi ikke altid, når vi er glade?
Hvorfor er jordbær røde og ikke blå?
Hvorfor dør vi?
Hvorfor er himlen blå?
Hvordan kom farven gul?
Hvorfor kan mennesker være onde imod hinanden?
Hvorfor taler alle ikke bare det samme sprog?
Hvorfor har alle ikke den samme mening?
Hvis jorden gik under, eller hvis alle mennesker døde, hvad ville der
så ske?
Hvorfor opfandt man mobiltelefonen?
Hvordan ved man, at det ikke er de farveblinde, der ser de rigtige
farver?

Linus
Skal roser være røde?
Behøver man åre til at ro?
Besvimer hjernen, når man sover?
Er man morder, hvis man har dræbt et vildsvind?
Bliver luften koldere, når der er vind?
Hvorfor er der årstider?
Er en klovn sjov eller skræmmende?
Er høje lyde larm?
Hvorfor går uret i urets retning?

Sylvester
Hvorfor har jeg lyst til at køre dig over?
Hvorfor er der ikke Twinkies i dk?
Hvorfor er himlen blå?
Må jeg købe en pingvin?
Må man ikke bare leve af cola?
Hvorfor er Memes bare så nice?
Hvad er der galt med pickels?

Anna T.
Hvad sker der efter livet?
Starter livet først efter døden?
Mødes man med sine kære igen?
Kan man leve uden at være i stand til at elske?
Genopstår man?
Hvornår er mit sidste åndedrag taget?
Hvad skal det forestille at være et menneske?
Er vi mennesker bare brikker i et stort puslespil?
Hvad er meningen med livet?
Forventer livet noget af mig?
Er vi, hver især, herre over vores eget liv?
Er min skæbne allerede valgt?
Hvem er jeg?
Er universet bare et stort teater, hvor fantastiske ting sker?
Hvem er jeg skabt for?

Er sandheden en løgn?
Hvad skal jeg egentlig med tanker?
Er jeg et fornuftigt menneske, hvis jeg kalder mig selv klog?
Hvad skal man med komplimenter?
Er det sundt at være bange?
Hænger vi alle på et livstræ i paradis?
Kender alle til min eksistens?
Hvorfor skal man altid gå med sin mavefornemmelse?
Mikkel

Hvornår giver du is?
Kan en and forstå dansk?
Er der bolde, der ikke punkterer?
Hvorfor er vand flydende?
Er en flagremus mere skræmmende end en sko?
Hvorfor dør vi?

Er vi egentlig lidt klumpede?
Hvorfor er en banan gul, når den er moden?
Hvad bruger mænd nips til?
Hvad bruger vi negle til?
Er en mus egentlig mere skræmmende end en pingvin?
Hvorfor har hunde 4 ben, når vi kun har 2?

Nanna

Hvorfor hedder nord nord og ikke syd?
Hvorfor forbinder man farven rød med kærlighed?
Hvorfor er himlen blå?
Er jeg et menneske eller en abe?
Kan du godt lide broccoli?
Hader du mig?
Hvorfor har du altid hvide sko på?
Synes du, at Bob er et godt navn?
Hvorfor er dine øjne ikke blå?
Hvorfor er en cylinder rund?
Tror du på Gud?
Hvorfor bruger man et grantræ som juletræ?

ElLiot

Er glas gennemsigtigt?
Er vand blåt?
Hvad er en vandmand lavet af?
Kan man smage sin egen tunge?
Er jorden flad?
Kan et viskelæder viske læder ud?
Kan solen fryse?

Filippa

Hvad ligner fisken?
Er uret på loftet?
Hvem er den, som siger hvem?
Er du blevet mindre eller er det mig, som er blevet større?
Har du lagt pomfritten i busken?
Hvorfor er toilettet grønt?
Er lidt bedre end meget?
Kommer mor eller far først?
Hvem var du i dit sidste liv?
Kender du din mors mands søns søster?
Ligner jeg Dronning Margrethe?
Er du bange for Peter Plys?
Er du det første dyr på månen?
Er din lillesøster ældre end dig?

Er det dig som snakker til mig?
Hvorfor hopper du ikke?
Går du også i skole i junglen?
Hvilken farve er en blå bjørn?

Alberte

Hvorfor kan dyr ikke snakke menneskesprog?
Hvad er det for en brand brandfolkene skal ud til?
Hvorfor er der varmt halvdelen af året og koldt den anden halvdel?
Hvorfor smager sukker så godt?
Hvorfor er der to forskellige køn?
Hvorfor er der lyst om dagen og mørkt om natten?
Hvordan kan det lade sig gøre, at alle er forskelligt bygget?
Hvorfor er der dyr?
Hvorfor går man med sko og tøj?
Hvorfor hører man musik?
Hvorfor har nogle lyst hår og andre mørkt?
Hvorfor er verden ikke bare et stort land?

Tilde

Hvem har bestemt, at vi skal snakke med ord og skrive med tale?
Er der forskel på mennesker?
Har alt et liv i sig?
Er skolen et sted, vi glæder os til at komme hen, men alligevel helst
vil slippe for?
Er vinden egentlig et tidspunkt, hvor vi alle puster ud?
Er livet i virkeligheden en dagdrøm, vi alle vågner fra?
Er kærlighed lige så uforudsigelig som universet?
Men har vi brug for kærlighed?

Silja

Hvem er den første, der talte?
Hvorfor opstod jorden?
Uddør menneskeracen nogensinde?
Er solen resten af planeternes mor?
Hvad sker der, når vi dør?
Er nogle mennesker født onde?
Er menneskers liv bare en meningsløs jagt på succes?
Hvordan har en gris det, når den ser/lugter grisekød?
Er kyllinger kannibaler med vilje?
Kan tyngdekraften knække?
Hvorfor gemmer man ting?
Kan planter mærke ting?
Hvorfor findes der så mange dumme mennesker?
Er der noget, man skal opnå, før man dør?

Hvorfor fik mænd det bedre end kvinder?
Kan dyr være sexistiske?
Vælger man uden grund at være led ved andre eller er der altid en
grund?
Hvorfor sov Jens i Jens´ skur?

Kristoffer

Er en måge et bydyr?
Hvem er bedst Bisse eller 2Pac?
Er et bord bare en stor stol?
Hvor mange findes der?
Hvad er forskellen mellem en skole og et fængsel?
Hvem vinder EM 2021?
Hvem vinder valget i USA?
Hvad er bedst Faxe eller Sprite?
Hvorfor dufter nelliker og appelsin så godt?
Nike eller Adidas?
Basket eller fodbold?
Lebron eller MJ?

Jonas

Vinder AGF en kamp?
Hvad er blå?
Hvad er grøn?
Hvad er jeg?
Hvem er du?
Ved du hvad?
Bliver jeg fuld, når du siger hej?
Hvorfor er lava den farve, den er?
Ugens professor, hvem er den næste?
Hvorfor er en drikkedruk en drikkedunk?

Malthe

Er en hund i snor en snor i en hund?
Hvor er kagen?
Børster dine tænder tandbørsten?
Er alting tilfældigt?
Hvornår får du bagt kagen?
Er jorden flad?
Hvorfor er jorden fald?
Kan du godt lide trapper?
Er der en mening med alting?
Hvorfor er kagen sort?
Hvorfor brænder huset?
Hvor er huset?
Var det kagen der gjorde det?

Mille

Har du ben i håret?
Har du sprit i munden?
Hvor skal du flytte hen?
Kan du godt lide fisk?
Taber du tit i fortnite?
Hvorfor har du grønne øjne?
Hvorfor har du ingen øjenbryn?
Hvorfor var du ikke i skole?
Kan hunde skifte farve?
Kan vinduer åbnes indefra og udefra?
Kan du høre uret tikke?
Hvor har du lagt min taske?
Hvordan tænder man en lampe?
Hvad ville der ske, hvis tape klistrede begge veje?

Katrine

Hvorfor synes vi at andre er smukke, men ikke os selv?
Hvordan snakker man med folk, der ikke vil lytte?
Hvordan ser blinde mennesker blå blik?
Hvordan drukner man, hvis der ikke er noget vand?
Hvorfor er vi bange for mørke, men ikke når vi sover?
Hvorfor falder man, hvis man ikke er højt oppe?
Hvem kunne klokken fra starten af?
Hvorfor lærer vi om krig, hvis det er os der skaber det?
Hvorfor hedder det fødselsdag, hvis vi kun kommer et år tættere på
døden?
Hvor langt kan man gå til man ikke kan mere?
Hvorfor er himlen blå, når regnen er gennemsigtig?
Hvordan får man nogen til at grine, når de er kede af det?
Hvorfor græder vi overhoved?
Er der okay at grine af heste?

Hvorfor kan man ikke købe kærlighed, når man kan købe så meget
andet?
Hvorfor sover vi, men er vågne på samme tid?
Hvorfor går vi rundt og er bange for os selv?
Hvorfor går tiden hurtigt, men langsomt på samme tid?
Hvorfor er vi egoistiske?
Hvorfor vil vi gerne glemme?

Gustav

Hvorfor har du ikke bagt en kage?
Har du blåt hår?
Hvorfor er himlen blå og ikke grøn?
Hvorfor er der et gulv?
Kan du lide vindruer?
Er vægge blå?
Hvorfor er papir hvidt?
Har du en hat på?
Hvorfor hedder det en stol og ikke et skab?
Er jorden rund?
Er havet blåt eller gennemsigtigt?
Hvad smager vand af?
Hvorfor hedder Danmark Danmark og ikke danskland?

Yusof

Har du hår i håret?
Er din far din far?
Er din pande stor og saftig?
Hvad er bedst højre eller venstre?
Må jeg klaske dig?
Er du retaderet?
Er du blæst?
Hvad kan jeg lide, hvis jeg ikke kan lide bananer?
Hvad lyser, hvis der er en lampe?
Hvad er resultatet af ligningen, hvis der ikke er noget resultat?
Er der en jordklode i en jordklode?
Du kan lide æbler, men du hader æbler.

Jonathan

Hvorfor er du så træls?
Vil du have et lyssværd?
Hvorfor har du et problem med mig?
Hvilken farve er grøn?
Hvor mange is vil du have?
Hvad er det, du har der?
Vil du have 48 liter sprit?
Er Norge ikke en Ø?
Er russere dumme?
Er du en dør?
Er jorden flad?
Hvorfor altid mig?

Magne

Er en vandflaske tom, hvis den ikke er fyldt?
Er (r) er (r) eller er man?
Er en farve en ting?
Kan man være sur men ikke vred?
Er en lukket dør en spæret vej?
Er en kode en gåde?
Er en god sang gode luftbølger?
Er koldt vand en dårlig ting?
Kan et stort barn være en lille voksen?
Er ens telefon en hjælpende hånd?
Kan du drikke uden at sluge?
Er et vindue blåt eller gennemsigtigt?
Er en orange appelsin rød eller grøn?
Er en livvagt beskyttende som er cover?

Kan du være træt men også frisk?

AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

I Aarhus Billed- og Medieskole møder børn og unge kunstneriske
udtryksformer som tegning, kortfilm, maleri, arkitektur, tegneserie,
kreativ skrivning mm. Vi har en lang række fritidsforløb inklusiv et
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) for 16-25-årige. Derudover
underviser vi skoleklasser i kortfilm, animation, tegning og kreativ
skrivning.
Som særlig indsats for børn og unge i forskellige byområder har vi et
mobilt værksted – Kunstcamperen!
Se mere på www.aarhusbilledogmedieskole.dk

Aarhus Billed- og Medieskole
er støttet af
Aarhus Kommune

