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Hvem er jeg? 
 

 

 

Målgruppe 0.-4. klassetrin 

Materialer Portræt (printes i A3), saks 

Fag Kristendomskundskab, 
 dansk 

Tidsforbrug 20-25 minutter 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund 

Spørgsmålene Hvem er jeg? og Hvad gør mig til mig? har altid optaget mennesker. Disse spørgsmål er 
imidlertid svære at svare på, da mange perspektiver kan bringes i spil. 

Ofte er der forskel på, hvad andre ser og hvad man selv ser. Måske fremstår man anderledes for andre 
end man selv tror eller håber, måske kan man slet ikke genkende sig selv i den måde, andre opfatter 
én. 

Gennem livet forandrer vi os. Vores krop forandres, vi får nye tanker, måske ændrer vi også adfærd. 
Nogle gange forandrer vi os så meget, at vi begynder at ændre selvopfattelse. Men selvom vi forandrer 
os livet igennem, mener mange, at man lærer sig selv bedre at kende, jo ældre man bliver. 

Indenfor filosofi og psykologi taler man om, at mennesket måske har en form for kerne, dvs. at der al-
tid vil være noget, som ikke forandrer sig, men som er fast. Hvis mennesket har en kerne, kan man 
imidlertid overveje, om det betyder, at man altid vil være sig selv uanset hvilke forandringer, man gen-
nemgår? Eller om det derimod betyder, at man ved at kigge indad altid vil kunne finde sig selv? 

 

Formål 

Gennem øvelsen skal eleverne i fællesskab undersøge, hvad der gør et menneske til et menneske og 
hvad der sker, når man ikke længere er sig selv. 
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Øvelsen 

Lad eleverne stå eller sidde i en rundkreds. Stil dem derefter spørgsmålet: Hvad gør dig til dig? Ele-
verne skal nu på skift komme med deres svar. Lad gerne eleverne komme omkring mange forskellige 
aspekter, fx vedrørende udseende, krop, interesser mv. 

Vis nu eleverne portrættet af pigen og bed dem beskrive, hvem hun er og hvad der gør hende til den, 
hun er. 

Find derefter en saks frem og klip først lidt af pigens hår af. Stil spørgsmålet: Er pigen stadig sig selv? 

Fortsæt med at klippe i tegningen. Hver gang der er klippet noget af, stilles samme spørgsmål: Er pi-
gen stadig sig selv? 

 

Samtalen 

Mens der klippes i portrættet, gennemføres en filosofisk samtale i klassen. Brug evt. spørgsmålene 
herunder som inspiration: 

- Hvad skal der til for at man er sig selv? 
- Hvad skal der til for at man ikke længere er sig selv? 
- Hvem er man, hvis man ikke er sig selv? 
- Kan man være andre end sig selv? 
- Er det, der klippes af pigen, fx håret eller en arm, en del af hende? 
- Hvis man mister noget af sig selv, er man så mindre sig selv? 
- Hvor meget kan man miste af sig selv, før man ikke længere er sig selv? 
- Hvis pigen får fx hår eller hud fra en anden person, er hun så blevet en anden end sig selv? 

 

Samtalen kan udvides, så man ikke kun taler om ydre aspekter, men også taler om fx følelser, tanker, 
indre organer, interesser. Brug evt. spørgsmålene herunder: 

- Er man stadig sig selv, hvis man mister sin hukommelse? 
- Hvem er man, hvis man får en andens hjerte? 
- Er man stadig sig selv, hvis andre ikke kan genkende én? 
- Skal man kunne genkende sig selv for at være sig selv? 

 

Variation 

Øvelsen kan også gennemføres ”omvendt”, dvs. hvor pigen er klippet ud i mange dele og lidt efter lidt 
sættes sammen igen. Spørgsmålet er så: Hvornår er dette en pige?  
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Portræt 
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Mere om ’Hvem er jeg?’ 
 

 

 

Rum for Undren udvikler løbende nye læremidler til brug i undervisning og indenfor fritidspæ-
dagogik. Nedenfor er læremidler, der handler om spørgsmålet Hvem er jeg? oplistet. Disse kan 
bruges til andre forløb eller som supplement til øvelsen ovenfor. 

 

 

TÆNK identitet  

 Samtalekort / analog læremiddel 

 5.-9. klassetrin / ungdomsuddannelser 

 https://www.rumforundren.dk/vare/taenk-identitet/ 
 

TÆNK normal  

 Samtalekort / analog læremiddel 

 5.-9. klassetrin / ungdomsuddannelser 

 https://www.rumforundren.dk/vare/taenk-normal/ 
 

Plakat: This is me. I am beautiful  

 Plakat / analog læremiddel 

 4.-9. klassetrin / ungdomsuddannelser 

 https://www.rumforundren.dk/vare/plakat-this-is-me-i-am-beautiful/ 
 

Plakat: Om almindelighed 

 Plakat / analog læremiddel 

 0.-6. klassetrin 

 https://www.rumforundren.dk/vare/plakat-om-almindelighed/ 
 

Øvelse: Helt normal?  

 Filosofisk øvelse 

 5.-9. klassetrin / ungdomsuddannelser 

 https://www.rumforundren.dk/vare/oevelse-helt-normal/ 
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