Högstadiet åk 7-9
Fördjupningsmaterial med förslag på kreativt arbete i klassrummet:
Detta fördjupningsmaterial är skapat för respektive årskurs att kunna ladda ner som
pdf-material på hemsidan. Se länkar nedan. Diskutera vidare i klassrummet och
inspireras av de konstverk som vi har sett och pratat om under skolvisningen. Arbeta
gärna även med den kreativa övningen som vi ger förslag på.
Vad är identitet?
Vad berättar vilka vi är? Är det hur vi klär oss? Var vi bor? Vilket språk vi talar? Vad vi
gör? Frågan om vad som skapar en identitet är komplex. I stora drag kan man säga att
det dels handlar om ens ursprung, dels om ens uppväxt, och så självklart individens eget
val. Om man har samiska förfäder men inte själv uppfattar sig som same eller vill vara
same, så är man inte same. Å andra sidan kan man även ha dubbla identiteter: Till
exempel kan man vara både same och svensk och växla kulturella koder i olika
sammanhang.
I tidigare lagar uttryckte staten att endast de som hade renar och ägnade sig åt
renskötsel, var samer. Det innebar att stora grupper av samer blev utdefinierade och
inte räknades som samer i statens ögon. Sedan Sametingslagens tillkomst är det nu
språket som är identitetsmarkör. Vem eller vad anser du ska avgöra vem som är same
och inte?
Lä rarinstruktion
Lektionsplaneringen ä r anpassad fö r elever i å rskurs 7-9 och kopplas till det centrala
innehå llet i samhä llskunskap. Elevernas uppgift ä r att undersö ka och att reflektera kring
hur samer uppfattar sig sjä lva i fö rhå llande till bå de sig sjä lv och det egna folket samt i
jä mfö relse med majoritetssamhä llet.
Klicka här för att ta del av hur övningen kopplas till läroplanen och hur ni kan arbeta
med innehållet i klassrummet.
Kreativ uppgift
Gör en bild eller en skulptur i ett material som berättar om dig och din
familj/vänner/området du bor i. Använd inspiration från utställningen i ditt
skapande. Hämta inspiration i utställningen från exempelvis Geir Tore Holm eller Outi
Pieski. Se på bifogade bilder igen i klassrummet.

Verket Stativ av Geir Tore Holm

Verket Spell on You av Outi Pieski

