Hvør eri eg?
Hvør eri eg?
Vit síggja øll ymisk út. Vit eru ung ella gomul og vit eru ymisk kyn. Vit kunnu eisini hava ymiskan stíl, tá ið tað snýr
seg um klæði og skógvar. Men hvussu eru vit innast inni? Eru vit altíð tey somu, hóast vit eldast? Hvør eri ”eg” innast
inni?

Vit fara nú at hyggja eftir okkum sjálvum, og vit fara at kanna, hvussu vit menna okkum til sjálvstøðug menniskju í sátt
við okkum sjálv og onnur menniskju og tað samfelag, sum vit liva í.
Eru vit altíð tey somu? Saman við foreldrunum, ommum og abbum, systkjum og vinfólki?
Og kann tað gera tað sama, um vit eru genta ella drongur?
Og hvussu eru vit, t.d. tá ið vit eru á netinum og á sosialum miðlum?
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https://www.youtube.com/watch?v=AChS0MwF9LU
Trýstið á leinkið og hyggið at reklamuni…
Tosið saman um m.a.:
1. Hvat henda reklaman hevur við samleika at gera
2. Hvussu tit hugsa um samleika? Samleiki….hvat er tað?
3. Um klædnastílur hevur nakað við samleika at gera? Hví? Hví ikki?
Lesið greinina niðanfyri :-)
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Vit eru sami persónurin, sjálvt um vit broytast og gerast eldri. Sagt verður, at vit
hava eina innaru kjarnu, sum staðfestir, hvørji vit eru.
Hygg eftir tær sjálvum í fortíð, nútíð og framtíð.
Hvør vart tú? Hvør er tú? Hvør verður tú?

Vit eiga øll eitt dóps- ella navnabræv ella eitt pass, sum sigur frá, hvørji vit eru, og tí kunnu onnur fólk skjótt síggja,
hvørji vit eru, um tey hyggja í onkur av hesum pappírunum. Tað kann tó vera eitt sindur truplari hjá okkum sjálvum at
hyggja inneftir at vita, hvørji vit veruliga eru. Hetta er tí, at júst, hvussu vit síggja okkum sjálv, og hvussu vit síggja
onnur, broytist alt lívið.
Alt, sum vit fortelja øðrum um okkum sjálv, gevur okkum samleika. Tað, sum vit fortelja um okkum sjálv, eru sum
sosialir ”skortar”, vit lata okkum í, so at onnur skulu fáa eina ávísa ”mynd” av okkum. ”Søgurnar”, sum vit fortelja, eru
týdningarmiklar fyri sjálvsfatanina hjá okkum.
Summir sálarfrøðingar halda, at samleikin hjá okkum er lívssøgan hjá okkum. Søgan, sum knýtir fortíð, nútíð og hugsanir um framtíð saman.
Hvussu vit eru, broytist í takt við at kroppurin broytist, sum vit eldast, og av teimum lívsroyndunum vit hava. Summir
sálafrøðingar og heimsspekingar halda, at vit menniskju hava eina fasta kjarnu innan í okkum. Henda kjarnan kann
samanberast við eitt eyga, sum situr og eygleiðir alt, sum hendir.
Um vit gerast sjúk, rørslutarnað ella vit flyta í eitt annað land at búgva, broytist samleikin hjá okkum. Vit hyggja at
okkum sjálvum og øðrum á annan hátt, eins og hini eisini síggja okkum øðrvísi. Sjálvsfatanin hjá okkum broytist. Tað
ger hon eisini í vanliga gerandisdegnum hjá okkum. T.d. uppføra vit okkum ikki á sama hátt saman við foreldrunum,
sum tá ið vit saman við vinunum.
Ein týskur professari, sum eitur Thomas Ziehe sigur, at vit nú á døgum eru meiri tilvitað um okkum sjálv og samleikan
hjá okkum, enn fólk vóru fyrr. Vit liva í einum heimi, har vit hava stórt frælsi at velja alt møguligt í lívinum. Vit kunnu
velja klædnastíl, útbúgving og bústað. Alt hetta hevur týdning fyri samleikan. Ziehe sigur tískil, at vit í dag hava
møguleika at velja samleika. Avleiðingin av hesum sigur hann eisini kann vera, at vit kunnu gerast sjálvupptikin og
ótrygg um, hvørji vit eru.
Jú eldri vit gerast, betri kenna vit okkum sjálv. Vit fáa kensluna av, hvussu vit ætla okkum at liva lívið, og hvat vit
ætla okkum at gera og vera. Men framvegis vita vit ikki heilt við vissu, hvat samleiki er – heldur ikki sálarfrøðingar og
heimsspekingar.
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Fakta
Thomas Ziehe sigur um nútíðar menniskju:
•
•
•
•

Vit eru meiri tilvitað um okkum sjálv
Vit liva í einum heimi við stórum frælsi at velja
Vit kunnu uppliva, at alt ov nógvir valmøguleikar eru
Vit kunnu gerast sjálvupptikin og ótrygg av tí sama

Uppgávur til tekstin:
1. Skriva lýsingarorð í talvuna niðanfyri
a. Skriva 10 orð, sum siga, hvussu tú ert.
b. Skriva 10 orð, sum siga, hvussu tú vart fyri 5 árum síðani
c. Skriva 10 orð, sum siga, hvussu tú fegin vilt vera um 5 ár.
Orð, sum siga okkurt
um teg!

Orð, sum siga, hvussu tú vart
fyri 5 árum síðani

Orð sum siga, hvussu tú fegin
vilt vera um 5 ár

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
•

Er okkurt orð, sum er tað sama í øllum trimum kassum?
Vurdera við útgangssstøði í listanum, um vit hava ein ”kjarnusamleika”?
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