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1.	INDLEDNING	
	

Trump, krig, EU-kollaps, VLAK regering og global opvarmning truer, men det 

eneste der interesserer mig i dag er, om Even kommer i skole ???!!!! 
 

 (Kosegruppa	DK,	2016) 
	
Jeg	skrev	ikke	den	Facebookopdatering,	men	det	kunne	jeg	ligeså	godt	have	gjort.	I	efteråret	

2016	er	3.	sæson	af	den	norske	hitserie,	SKAM,	i	gang,	og	SKAM-tid	er	smeltet	sammen	med	min	

tid.	Hver	dag	uploades	indhold	fra	sociale	medier,	Messenger	og	filmklip	i	realtid	på	SKAM-blog-

gen	(skam.p3.no,	2020),	som	jeg	utålmodigt	opdaterer	et	uendeligt	antal	gange	dagligt	i	håb	om	

at	høre	nyt	fra	Hartvig	Nissens	skole.	Jeg	trækker	vejret	gennem	en	gruppe	fiktive	teenagere	og	

har	gjort	det	siden	2015,	hvor	fem	teenagepiger,	feststemt	og	selvsikkert,	bevæger	sig	gennem	

Oslos	sensommervarme	gader	til	de	flabede	toner	af	Peaches	”Dick	in	the	air”.	Jeg	er	hensat	til	

min	gymnasietid	–	tilsat	et	federe	soundtrack.	

	
I	august	2016	proklamerede	Politiken	i	en	anmeldelse	af	SKAM,	at	”Verdens	bedste	ungdoms-

serie	er	norsk”	(Hegnsvad,	2016).	Serien	havde	de	forgange	måneder	spredt	sig	som	en	steppe-

brand	på	de	sociale	medier,	og	internettet	flød	over	med	norsk	slang	som	”drittsekk”	og	”drit-

kul”.	Læringsplatforme	og	analyseelskende	dansklærere	var	ikke	sene	til	at	opdage	successen,	

og	kort	efter	havde	Norden	i	Skolen	udgivet	deres	bud	på	et	undervisningsforløb	under	over-

skriften	”Den	norske	ungdomsserie	SKAM	er	en	gave	til	nabosprogs-undervisningen	i	hele	Nor-

den.”	Dette	i	tillæg	med	lignende	forløb	fra	CFU	og	Clio	førte	til	følgende	undring:	Skal	verdens	

bedste	ungdomsserie,	der	har	ramt	mig	følelsesmæssigt,	som	jeg	aldrig	er	blevet	før	eller	siden,	

reduceres	til	det	Jens	Jørgen	Hansen	(2012)	betegner	den	basisdanske	fagdiskurs,	hvor	det	pri-

mære	formål	er	at	opøve	analysefærdigheder	og	opfylde	fagformålets	stk.	3?	

Folkeskolens	formålsparagraf	udstikker	den	overordnede	retning	for	elevernes	alsidige	udvik-

ling	og	dannelse	(Børne-	og	undervisningsministeriet,	2019),	og	det	fremgår	af	danskfagets	fag-

formål	stk.	1,	at	dansk	bl.a.	skal	bidrage	hertil	som	identitetsfag:	”Eleverne	skal	i	faget	dansk	

fremme	deres	oplevelse	og	forståelse	af	litteratur	og	andre	æstetiske	tekster,	fagtekster,	sprog	

og	kommunikation	som	kilder	til	udvikling	af	personlig	og	kulturel	identitet.”	(Børne-	og	un-

dervisningsministeriet,	2019).	Arbejdet	med	æstetiske	 tekster	 tilskrives	her	en	 særligt	dan-

nende	karakter,	der	kan	bidrage	til	elevernes	identitetsdannelse.	Dette	kan	begrunde	den	iden-

titetsdanske	fagdiskurs	(Hansen,	2012),	som	jeg	i	dette	projekt	vil	rette	arbejdet	med	SKAM	 i	
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dansk	mod	for	at	belyse,	hvordan	serien	kan	være	mere	end	en	gave	til	den	nordiske	sprogfor-

ståelse.	

	
Dette	bachelorprojekt	ønsker	derfor	at	afklare,	hvordan	netdramaserien	SKAM	kan	indgå	som	

æstetisk	tekst	i	dansk	med	det	formål	at	kvalificere	arbejdet	med	udskolingselevers	identi-

tetsdannelse.	Dette	leder	til	følgende	problemformulering:	

2.	PROBLEMFORMULERING	
– Hvordan	kan	arbejdet	med	den	norske	netdramaserie,	SKAM,	som	æstetisk	tekst	i	dansk-

undervisningen,	medvirke	til	kvalificering	af	udskolingselevers	identitetsdannelse?	

	
2.2.	SKAM	–	SERIEN,	DER	TOG	VERDEN	MED	STORM	
Da	 projektet	 søger	 at	 belyse	 identitetsdannelse	 i	 arbejdet	med	 fiktion,	 eksemplificeret	 ved	

SKAM,	vil	der	i	det	følgende	indgå	en	præsentation	af	serien,	en	karakteristik	af	dennes	kvalite-

ter	og	slutteligt	en	redegørelse	for,	hvordan	og	med	hvilke	mål	serien	typisk	anvendes	i	dansk-

faglige	læremidler.	

	
2.2.1.	Præsentation	af	SKAM	
SKAM	er	en	norsk	public-service-serie	produceret	af	NRK,	der	med	afsæt	i	en	vennegruppe	på	

Hartvig	Nissens	skole	i	Oslo,	henover	fire	sæsoner	fra	2015-2017,	følger	hhv.	Eva,	Noora,	Isak	

og	Sana.	Eva	forsøger	som	nyslået	gymnasieelev	at	finde	sig	selv	og	nye	venner.	Noora	forelsker	

sig	modvilligt	i	skolens	bad	boy	William,	der	udfordrer	hendes	moralske	principper.	Isak	kæm-

per	med	at	forlig	sig	med	sin	homoseksualitet,	og	Sana	forsøger	at	forene	tro	og	teenageliv	i	et	

sekulært	samfund. 

SKAM	blev	skabt	mhp.	at	hjælpe	16-årige	piger	ved	at	styrke	deres	selvværd	gennem	vigtige	og	

relevante	historier,	fortalt	autentisk	og	underholdende,	der	ramte	målgruppen,	hvor	den	var	

(Sundet,	2017).	Serien	blev	derfor	sendt	som	tværmedial	netdramaserie	i	videoblogformat	med	

daglige	uploads	af	Messenger-beskeder1,	Instagram-indhold	og	filmklip	i	realtid,	så	seer-	og	se-

rietid	var	sammenfaldende.	Strategien	afstedkom	stort	engagement	blandt	seerne,	hvilket	ce-

menteredes	af	over	120.000	kommentarer	på	SKAM-bloggen	samt	et	dansk	Facebook-fælles-

skab,	Kosegruppa	DK,	der	i	slutningen	af	4.	sæson	havde	mere	end	49.000	medlemmer	(Kri-

stensen,	2017).	SKAM	fik	således	SKAM-gale	voksne	og	unge	til	at	spejle	sig	i	et	hav	af	teenage-

	
1	Se	forsiden	
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følelser	og	voksede	sig	større	end	den	intenderede	målgruppe.	Med	almengyldige	temaer,	som	

identitet	og	kærlighed,	ramte	serien	noget	grundlæggende	menneskeligt,	der	skabte	genkende-

lighed	på	tværs	af	generationer	og	nationer.	Hvad	der	gør	SKAM	til	en	serie,	mange	føler	stærkt	

for,	vil	jeg	belyse	i	det	efterfølgende.	

	
2.2.2.	SKAMs	kvaliteter	
Lektor	Steen	Beck	(2017)	peger	i	en	socio-eksistentiel	analyse	af	SKAM	på,	at	seriens	populari-

tet	skal	findes	i	dens	identitetstematik,	der	vækker	genklang	hos	unge.	If.	medieforsker	Vilde	

Schanke	Sundet	(2017)	og	professor	i	medievidenskab	Anne	Jerslev	(2017)	skyldes	denne	iden-

tifikation	de	fortællemæssige	greb,	der	etablerer	”(…)	en	form	for	emotionel	virtual	reality	(…)”		

(Jerslev	2016),	hvor	fortællingen	strækkes	ud	mod	seeren	og	skaber	en	oplevelse	af	virkelig	

virkelighed.	 Især	 fremhæves	den	karakterdrevne	præmis	 som	effektiv	 til	 at	 skabe	empatisk	

indlevelse	samt	seriens	nærbilledeæstetik,	der	efterlader	et	åbent	billedfelt	til	udfyldning	gen-

nem	fortolkning	(Jerslev,	2017).	Endv.	betones	slowmotion-sekvensernes	operationelle	musik-

videoæstetik,	der	skaber:	”(…)	en	slags	spektakulære	momenter	der	skiller	sig	ud	fra	det	etab-

lerede	æstetiske	mønster	i	en	given	tv-serie,	men	som	nydes	af	tilskueren	fordi	fortællingen	

tilføjes	nuancer.”	(Haastrup,	2018).	Hvordan,	dette	blev	taget	op	i	danskfaglige	læremidler,	be-

lyses	herefter.	

	
2.2.3.	SKAM	i	læremidler	
SKAMs	sejrsgang	hos	unge	og	voksne	afstedkom	dens	indtog	i	digitale	danskfaglige	undervis-

ningsforløb	fra	Clio,	CFU	og	Norden	i	Skolen;	alle	med	afsæt	i	kompetenceområderne	Fortolk-

ning	og	Kommunikation	i	Fælles	Mål	for	dansk	7.-9.	kl.	Her	indgår	dannelsesorienterede	mål,	

men	fokuseres	primært	på	nabosprog,	intertekstualitet	samt	repetitiv	opgaveløsning.	Der	eva-

lueres	primært	på	sprogforståelsen	for,	hvordan	evaluerer	man	dannelse?	Ved	at	arbejde	med	

lukkede	og	afgrænsede	videns-	og	færdighedsformer,	der	kan	målsættes	og	trænes,	understøt-

ter	disse	organisering	af	basisdansk-undervisning	(Hansen	&	Gissel,	2019).	De	kan	således	kri-

tiseres	for	at	overse	SKAMs	identitetsdannende	potentiale.	Kritikken	fremføres	med	bevidsthe-

den	om,	at	dette	ikke	siger	noget,	om	den	faktiske	undervisning.	

	
3.	METODE	
Det	følgende	vil	først	skabe	overblik	over	projektet	med	en	læsevejledning.		Derefter	redegøres	

og	argumenteres	for	den	videnskabsteoretiske	tilgang,	der	efterfølgende	omsættes	til	et	kvali-
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tativt	undersøgelsesdesign.	Herpå	fremlægges	etiske	overvejelser,	mens	der	slutteligt	rejses	en	

metodekritik.	Her	belyses	designets	validitet	og	reliabilitet,	hvoraf	sidstnævnte	er	vanskelig	at	

sikre	med	et	design,	der	efterspørger	informanters	subjektive	oplevelser.	Fremgangsmåden	i	

det	følgende	er	derfor	valgt	for	at	sikre	reliabilitet	gennem	transparens,	så	det	er	muligt	at	vur-

dere	sammenhængen,	resultaterne	skal	betragtes	ud	fra,	jf.	Tanggaard	&	Brinkmanns	(2020a)	

kvalitetskriterie	for	kvalitativ	forskning.	

	
3.1.	LÆSEVEJLEDNING	
Projektet	undersøger,	hvordan	den	norske	netdramaserie,	SKAM,	kan	kvalificere	arbejdet	med	

udskolingselevers	identitetsdannelse	i	danskfaget.	Dette	finder	jeg	interessant	at	belyse,	idet	

fagformålet	foreskriver	elevers	”udvikling	af	personlig	og	kulturel	identitet”,	og	serien	synes	at	

have	et	overset	potentiale	ift.	denne	dannelsesopgave.	Interessen	hviler	således	på	dannende	

tekster	indenfor	den	 identitetsdanske	fagdiskurs,	hvorfor	jeg	er	inspireret	af	Hansens	(2012)	

inddeling	af	danskfaget	i	fire	diskurser	til	beskrivelse	af	arbejdet	med	elevers	tekstkompetence.	

Det	kan	dog	overvejes	om	elevers	identitetsudvikling	med	rimelighed	kan	forbeholdes	én	fag-

diskurs?	

I	første	del	beskrives	og	begrundes	metoden,	som	jeg	løbende	forholder	mig	kritisk	til,	herun-

der	udvælgelsen	af	 elevinformanter	 gennem	mit	 arbejde.	Endv.	udspringer	problemfeltet	 af	

min	interesse	for	SKAM,	hvorfor	jeg	med	en	hermeneutisk	tilgang	søger	at	forholde	mig	til	egne	

forforståelsers	indvirkning	på	indsamling	og	efterbehandling	af	empirien.	

I	anden	del	præsenteres	teoretiske	positioner,	hvorunder	Anthony	Giddens,	Erving	Goffman	og	

Svend	 Brinkmanns	 definitioner	 inddrages	 til	 afgrænsning	 af	 et	 identitetsbegreb,	 der	 korre-

sponderer	med	den	forståelse,	der	udspringer	af	Marianne	Stidsens	litteraturforskning.	Der-

næst	udfoldes	identitetsdannelsen	som	epokalt	nøgleproblem,	mens	Thomas	Ziehe,	Bo	Steffen-

sen,	Klaus	P.	Mortensen	samt	Margrethe	Vaages	perspektiver	på	fiktionens	identitetsdannende	

potentiale	ligeledes	inddrages.	Forskning,	om	bl.a.	litteratur	og	læremidler,	anvendes	til	at	un-

derbygge	og	sammenholde	teorien	med	de	empiriske	fund.	

I	tredje	del	præsenteres	en	hermeneutisk	analyse	af	empirien.	Her	belyses	det,	med	hvilke	be-

grundelser	SKAM	anvendes	i	danskundervisningen,	både	fra	lærer-	og	elevperspektiv.	Ligele-

des	fremhæves	elevinformanternes	oplevelse	af	selvreference,	identifikation,	empatisk	indle-

velse	og	horisontudvidelse	samt	deres	fascination	af	seriens	æstetik.	Herefter	perspektiveres	til	
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komedieserien	Klovn,	der	blev	fremhævet	af	flere	elever	som	fiktion,	der	gjorde	indtryk,	i	den	

9.	kl.,	hvor	undersøgelsen	fandt	sted.	

Slutteligt	diskuteres,	hvordan	SKAM	kan	kvalificere	arbejdet	med	elevernes	identitetsdannelse	

ved	at	sammenholde	fundene	i	analysen	med	projektets	identitetsforståelse.		

I	fjerde	del	kan	jeg	bl.a.	konkludere,	at	SKAM	kan	kvalificere	arbejdet	med	elevernes	identitets-

dannelse,	idet	den:	

– tilstræber	det	genkendelige	og	fremmede	i	meningsfuldt	omfang	og	dermed	kan	ses	

som	udtryk	for	god	anderledeshed	

– tilbyder	identitetsbilleder,	der	er	åbne	og	fleksible	og	samtidig	forankrende	og	stabile	

– fascinerer	ved	at	anvende	æstetik,	der	afstedkommer	kropslige	og	affektive	reaktioner	

Projektet	afrundes	med	en	perspektivering	med	afsæt	i	spørgsmålet:	Kan	vi	få	dannelsen	til-

bage	i	skolen	med	en	ny	evalueringskultur?	

	
3.2.	VIDENSKABSTEORETISK	TILGANG	
Projektet	lægger	et	kvalitativt	undersøgelsesdesign	til	grund	for	empirien,	der	består	af	obser-

vationer	og	et	elevinterview	foretaget	på	et	fænomenologisk	grundlag	for	at	undersøge,	hvor-

dan	informanterne	oplever	SKAM	og	anden	fiktion	(Aagerup	&	Willaa,	2016).	Til	 fortolkning	

heraf	anvendes	en	hermeneutisk	analysestrategi	til	en	vekselvirkning	mellem	analyse	af	enkelt-

dele	ud	fra	helheden	og	analyse	af	helheden	ud	fra	enkeltdele.	Dette	er	valgt	for	at	arbejde	be-

vidst	med	egen	forforståelse	og	sammenholde	denne	med	elevernes	forståelse	for	at	opnå	nye	

erkendelser	(Glasdam	&	Pjengaard,	2016).	Da	problemformulering	og	undersøgelsesdesign	ud-

springer	af	særligt	kendskab	til	feltet	og	min	antagelse	om,	at	SKAM	kan	bidrage	til	kvalificering	

af	udskolingselevers	identitetsdannelse	i	dansk,	kan	det	ikke	udelukkes,	at	fortolkningen	ube-

vidst	fokuserer	på	elementer,	der	underbygger	disse	forforståelser	(Aagerup	&	Willaa,	2016).	

	
3.3.	UNDERSØGELSESDESIGN	
Til	at	belyse	problemformuleringen	anvendes	en	kvalitativ	tilgang	til	empiriindsamlingen,	idet	

denne	tilstræber	dybdegående	perspektiver	på	menneskelige	oplevelser	og	erfaringsprocesser	

(Brinkmann	&	Tanggaard,	2020).	Metoden	anses	derfor	som	velegnet	til	at	indhente	viden	om	

udskolingselevers	oplevelser	med	SKAM	og	anden	fiktion.	

Empirien	er	 indsamlet	 i	en	9.	kl.	og	består	af	et	elevinterview	efterfulgt	af	en	observation	af	

egen	pædagogiske	praksis	ifm.	et	undervisningsforløb	i	dansk.	Rækkefølgen	er	valgt	med	øn-

sket	om	at	anvende	informanternes	perspektiver	på	SKAM	i	undervisningsplanlægningen.	Data	
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er	optaget	som	lydoptagelser	på	egen	medbragte	telefon	for	at	sikre	de	bedste	muligheder	for	

transskribering.	I	det	følgende	redegøres	for	tilrettelæggelse	og	gennemførsel	af	undersøgel-

sesdesignet.	

	
3.3.1.	Elevinterviews	(bilag	1)	
Ift.	rekrutteringen	af	elevinformanter	havde	jeg	følgende	krav:	

– 9.	klasseselever,	idet	seriens	anbefalede	målgruppe	er	+15	år	(skam.p3.no)	

– Har	set	alle	fire	sæsoner	af	og/eller	har	særlig	interesse	for	SKAM	

– Interview	kan	gennemføres	før	et	undervisningsforløb	i	elevernes	klasse	

Jeg	benyttede	derfor	mit	virke	som	lærervikar	og	et	deraf	følgende	kendskab	til	en	9.	kl.,	der	

opfyldte	ovenstående.	Fire	elever	blev	valgt,	hvoraf	Laura	og	Sofie	havde	set	SKAM	i	realtid	og	

genset	den	efterfølgende,	mens	Anton	og	Mads	havde	set	serien	 for	at	deltage	 i	 interviewet.	

Mads	sprang	fra	dagen	før	interviewet,	og	da	deltagelse	krævede	forberedelse,	vurderede	jeg	

at	måtte	gennemføre	med	tre	elever.	 Interviewet	fandt	sted	på	informanternes	skole	som	et	

kombineret	fokusgruppe-	og	fotointerview	med	en	semistruktureret	interviewguide	organise-

ret	i	hovedtemaerne:	yndlingsperson,	-sæson,	-episode	og	selvvalgte	scener,	der	gjorde	indtryk	

(bilag	2).	Forud	for	undersøgelsen	blev	informanterne	bedt	om	at	forberede	screenshots	af	det,	

de	fandt	vigtigt	indenfor	rammerne	af	disse	temaer	for	at	skabe	et	fælles	visuelt	afsæt	for	sam-

talen,	 der	 kunne	 fastholde	 og	 understøtte	 oplevelserne	 (Knudsen,	 Lindberg	 &	 Kampmann,	

2009).	

Ambitionen	var	at	skabe	en	art	litteratursamtale	med	udgangspunkt	i	Olga	Dysthes	(1997)	prin-

cipper	for	det	flerstemmige	klasserum,	hvorfor	spørgsmålene	var	åbne	og	autentiske,	mens	op-

tag	og	høj	værdsætning	blev	brugt	til	opfølgninger,	foranlediget	af	elevernes	svar,	for	at	opfor-

dre	dem	til	at	uddybe	(Glasdam,	2016).	

	
3.3.2.	Undervisningsforløb	(bilag	3)	
Elevinterviewet	blev	 suppleret	med	antropologisk	 feltarbejde,	 i	 form	af	observation	af	egen	

praksis,	ugen	efter	 interviewet.	 Jeg	 indtog	rollen	som	underviser,	mens	klassens	dansklærer	

var	observatør.	Jeg	ønskede	at	undersøge,	hvordan	eleverne	reagerede	på	en	didaktisering	af	

SKAM	som	følge	af,	at	jeg	dels	antog,	at	serien	ville	skabe	særlig	interesse,	men	oplevelsen	sam-

tidig	kunne	ødelægges	ved	at	reducere	denne	til	basisdansk.	
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Undervisningen	bestod	af	to	delforløb	af	hver	fire	lektioner;	et	med	udgangspunkt	i	identitets-

dansk	og	et	i	kreativitetsdansk,	idet	elevinformanterne	udviste	særlig	interesse	for	æstetikken	i	

SKAM.	Sidstnævnte	blev	ikke	gennemført	pga.	COVID-19.	

Eleverne	arbejdede	i	lærerbestemte	firemandsgrupper	ud	fra	et	tryghedskriterie	i	håb	om	at	

skabe	et	semiprivat	mentalt	rum	(Junge,	2014),	der	kunne	sikre	alles	deltagelse	i	litteratursam-

talerne	(bilag	4).	Efter	de	 første	to	 lektioner	måtte	 jeg	ændre	 i	 forløbet,	da	 jeg	oplevede	det	

vanskeligt	at	få	eleverne	til	at	deltage	–	muligvis	pga.,	at	jeg	trods	bestræbelser	på	det	modsatte,	

havnede	i	mesterfortolkning	og	antog,	at	alle	elever	ville	 interessere	sig	for	SKAM,	men	ikke	

gjorde	det.	De	to	følgende	lektioner	handlede	derfor	om	elevernes	oplevelser	med	selvvalgt	fik-

tion,	hvilket	generelt	afstedkom	succesfulde	litteratursamtaler	i	grupper	og	plenum	vurderet	

på	elevernes	deltagelsesniveau.	

	
3.4.	ETIK	
Brinkmann	(2015a)	betoner	informeret	samtykke	som	etisk	forskrift	i	kvalitative	undersøgel-

ser,	hvorfor	projektets	overordnede	formål	og	indhold	blev	præsenteret	på	et	forældremøde,	

september	2019,	og	for	elever,	januar	2020.	Det	blev	klarlagt,	at	deltagelse	var	frivillig,	sam-

tykke	altid	kunne	trækkes	tilbage,	samt	at	data	slettes	umiddelbart	efter	endt	eksamen	(Han-

sen,	Pjengaard	&	Glasdam,	2016).	Dette	blev	udfoldet	i	en	skriftlig	samtykkeerklæring,	der	blev	

indhentet	fra	forældre	og	elever	inden	undersøgelsen	i	marts	2020.	Alle	elever	er	anonymise-

rede	ved	pseudonymisering,	hvorfor	ingen	optræder	under	egne	navne.	

	
3.5.	METODEKRITIK	
Projektets	erkendelsesinteresse	medførte	et	kriterie	om	elevinformanter	med	særlig	interesse	

for	SKAM,	hvorfor	rekrutteringen	fandt	sted	i	en	klasse,	jeg	har	tilknytning	til	qua	mit	arbejde.	

Fordelen	var,	at	relationen	og	muligheden	for	at	indgå	som	en	naturlig	del	af	klasserummet	var	

sikret	fra	undersøgelsens	start,	hvilket	if.	Wind	&	Pécseli	(2016)	er	centralt	for	vellykket	feltar-

bejde.	På	den	anden	side	kan	underviserrollen	have	vanskeliggjort	analytisk	distance,	hvorfor	

jeg	kan	have	overset	væsentlige	aspekter,	fx	ved	at	disse	anskues	som	selvfølgeligheder	grundet	

min	daglige	gang	i	klassen	(Wind	&	Pécseli,	2016).	

Derudover	kunne	jeg,	med	indgående	kendskab	til	elevgruppen,	foretage	formålssampling	(me-

todeguiden.au.dk)	og	udvælge	de	elevprofiler,	der	bedst	kunne	belyse	problemfeltet	(Glasdam,	

2016).	Dog	blev	dette	en	svaghed	for	den	interne	validitet,	idet	eleverne	tidligt	i	processen	gav	

udtryk	for	at	ville	hjælpe	mig	bedst	muligt,	hvorfor	interview	og	observationer	kan	være	præget	
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af	strategiske	svar	mhp.	at	tilfredsstille	mine	formodede	interesser	i	stedet	for	det,	informan-

terne	oprigtigt	mente.	

Den	snævre	tilgang	til	rekrutteringen	af	elevinformanter	og	det	lille	datamateriale	betyder,	at	

eleverne	ikke	kan	anses	som	repræsentative	for	den	samlede	population	af	udskolingselever.	

Den	lave	eksterne	validitet	(metodeguiden.au.dk)	betyder,	at	der	ikke	drages	almengyldige	kon-

klusioner	på	baggrund	af	undersøgelsen.	

	
4.	TEORETISKE	PERSPEKTIVER	PÅ	IDENTITETSDANNELSE	OG	FIKTION	
Som	 nævnt	 indledningsvis	 foreskriver	 danskfagets	 fagformål,	 at	 eleverne,	 gennem	 arbejdet	

med	bl.a.	æstetiske	 tekster,	 skal	udvikle	 ”personlig	og	kulturel	 identitet.”	Af	 litteraturen	om	

identitet	kan	identificeres	forskellige	definitioner,	og	i	læseplanen,	der	beskriver	fagets	grund-

lag,	indgår	ingen	præcisering	af	identitetsbegrebet.	Den	manglende	afgrænsning	kan	vanske-

liggøre	arbejdet	med	målsætningen,	hvorfor	det	efterfølgende	vil	tegne	konturerne	af	projek-

tets	identitetsforståelse	samt	inddrage	perspektiver	på	forholdet	mellem	fiktion	og	identitet.	

Dette	mhp.	at	belyse,	hvordan	SKAM	kan	kvalificere	arbejdet	med	udskolingselevers	identitets-

dannelse.	Identitet	bruges	som	samlet	betegnelse	for	kulturel	og	personlig	identitet.	Definitio-

nen	får	betydning	for	de	konklusioner,	der	drages	på	baggrund	af	empirien,	hvorfor	jeg	er	be-

vidst	om,	at	andre	slutninger	ville	fremkomme	ved	at	anlægge	en	anden	forståelse.	

	
4.2.	PROJEKTETS	IDENTITETSFORSTÅELSE	
Sociologen	Giddens	 (1996)	definerer	 sit	selvidentitetsbegreb	 på	 følgende	måde:	 ”En	persons	

identitet	skal	hverken	findes	i	adfærd	eller	andres	reaktioner	–	uanset	hvor	vigtige	disse	er	–	

men	i	evnen	til	at	holde	en	særlig	fortælling	i	gang.”	(s.	70).	I	den	forstand	bliver	identiteten	en	

narrativ-biografisk	 konstruktion,	 som	 individet	 gennem	konstante	 valg	må	 omskrive	 og	 til-

passe	det	dynamiske	senmoderne	samfund.	Mikrosociologen	Goffman	(2014)	har	med	sin	tea-

termetafor	ligeledes	blik	for	det	dynamiske,	men	betoner	modsat	betydningen	af	samhandlin-

gen,	idet	fortællingen	altid	fremføres	som	rollespil	i	forhandling	med	publikum.	Dette	sker	på	en	

scene	bestående	af	frontstage,	der	refererer	til	en	iscenesat	optræden	foran	publikum,	og	backs-

tage,	hvor	man,	uden	publikums	vurdering,	kan	øve	og	lade	det	kompromitterende	komme	til	

udtryk	(Goffman,	2014).	Gennem	indtryksstyring	søger	individet	at	leve	op	til	socialt	definerede	

normer	for	”normal”	identitet	i	et	forsøg	på	at	opretholde	social	orden	og	undgå	ansigtstab,	der	

skaber	ubehag	for	både	den	optrædende	og	publikum	(Goffman,	2014).	
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Psykologen	Brinkmann	læner	sin	identitetsforståelse	op	ad	Giddens,	men	argumenterer	for,	at	

fortællingen	kun	er	identitetskonstituerende,	hvis	den	rummer	korrespondens	ved	at	referere	

til	en	moralsk	værdihorisont	uden	for	individet	og	kohærens	ved	at	være	den	samme	over	tid.	

Identitet	bliver	derfor	”En	persons	moralske	selvfortolkning,	der	giver	vedkommende	en	for-

nemmelse	af	at	høre	til	og	muliggør	livsvalg.”	(Brinkmann,	2015b).	Modsat	Giddens	bekender	

Brinkmann	sig	altså	til	en	grad	af	kerneidentitet,	der	udgøres	af	moral	baseret	på	traditioner,	

fællesskaber,	sociale	praksisser	og	institutioner.	

	
Jeg	anser	ikke	modsætningen,	mellem	identiteten	som	et	flydende	selvrefleksivt	projekt	eller	

et	fastlagt	moralsk	anliggende,	som	rammende	for	kompleksiteten	i	den	senmoderne	identi-

tetsdannelse.	Gennem	analyser	af	litterære	forfatterskaber	argumenterer	Stidsen	(2016)	for,	at	

skønlitteraturen	indeholder	et	korrektiv	til	denne	modstilling	ved	at	insistere	på	behovet	for	

både	rødder	og	fødder:	”Det	er	lige	præcis	noget	af	dét,	litteraturen	kan	(…)	give	os	alment	gen-

kendelige	identitetsbilleder,	-forestillinger	og	-modeller,	som	på	én	gang	er	stabile,	forankrende	

og	samtidig	åbne,	fleksible	og	individualiserende.”	(s.	26).	I	stedet	for	at	bekende	mig	til	et	en-

ten-eller-perspektiv	ved	en	af	ovenstående	forståelsesrammer,	indtager	jeg,	i	lighed	med	skøn-

litteraturen,	et	både-og-perspektiv,	hvorfor	jeg	anskuer	identitet	som	en	syntese	mellem	den	

stabile	selvfortolkning	og	den	flygtige	fortælling.	Det	er	med	den	definition	in	mente,	at	identi-

tet	skal	forstås	i	resten	af	projektet.	

	
4.3.	IDENTITET	OG	EPOKALTYPISKE	NØGLEPROBLEMER	
Didaktikeren	Wolfgang	Klafki	har	med	den	kategoriale	dannelse	udviklet	en	dannelsesteori,	der	

tænker	 i	 dialektikken	mellem	 den	 almene	 dannelse,	 det	materiale,	 samt	 individuel	 person-

lighedsudvikling,	det	formale.	Dette	synes	at	være	en	fordel	ift.	projektets	identitetsforståelse,	

der	både	peger	på	behovet	for	rødder	og	fødder,	hhv.	det	fastlagte	og	foranderlige.		

Klafki	argumenterer	med	sin	kritisk-konstruktive	didaktik	for,	at	denne	dannelse	sker	gennem	

skolens	arbejde	med	”(…)	de	fællesmenneskeligt	vedkommende	problemstillinger	i	den	histo-

riserede	samtid	og	i	den	fremtid,	der	tegner	sig”	(Klafki,	2019).	Disse	benævnes	epokale	nøgle-

problemer.	Som	eksempel	herpå	kan	nævnes	fredsspørgsmålet,	de	nye	tekniske	styrings-,	infor-

mations-	og	kommunikationsmedier	samt	jeg/du-forholdet.	Sidstnævnte	omhandler	det	enkelte	

menneskes	subjektivitet,	herunder	erfaringer	med	kærlighed,	i	et	spændingsfelt	mellem	indi-

viduel	lykke,	medmenneskeligt	ansvar	og	anerkendelse	af	andre	(Klafki,	2019).	I	den	forstand	

tangerer	 identitetsdannelsen	 dette	 nøgleproblem,	 hvorfor	 dette	 bliver	 særligt	 relevant	 for	
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projektets	interesse	for	arbejdet	med	SKAM,	der	netop	tematiserer	identiteten,	som	tidligere	

anført.	Endv.	kan	dette	begrunde,	hvorfor	det	bliver	et	centralt	aspekt	af	folkeskolens	dannel-

sesopgave	at	beskæftige	sig	med	elevernes	identitetsdannelse.	

	
4.4.	IDENTITET	OG	FIKTION	
4.4.1.	Verdensudvidelse	
Det	senmodernes	fokus	på	subjektiviteten	som	følge	af,	at	 identitetsdannelsen,	 i	højere	grad	

end	tidligere,	er	baseret	på	individuelle	valg	(Giddens,	1996),	afstedkommer	if.	ungdomsforsker	

Ziehe	(2004)	en	”følt	fremmedhed”	blandt	eleverne,	der	gør	det	vanskeligt	for	dem	at	begribe	

andet	end	deres	egenverden.	Han	betoner	derfor,	at	skolen	bør	reklamere	for	andre	verdener,	

og	dermed	modarbejde	den	kulturelle	egocentrisme,	der	fodres	af	en	velmenende	identitetsdis-

kurs,	hvor	undervisningsemner	orienteres	mod	elevernes	vante	verden.	Til	en	sådan	verdens-

udvidelse	fremhæver	Ziehe	(2004)	romanens	særlige	potentiale:	
	

Således	åbner	f.eks.	det	at	”gå	ind”	i	en	roman,	det	vil	sige	et	fiktionelt	rum	for	erfaringer,	op	for	

mødet	med	fremmede	forestillingsverdener.	Det	gør	det	muligt	at	forstå	andre	perspektiver,	

men	også	at	kunne	give	sprog	og	form	til	deres	egne	indre	tilstande	(s.	114).	
	

Fiktionen	rummer	altså	erfaringer,	der	giver	mulighed	for	at	udvide	sin	virkelighedshorisont,	

således	at	ens	egenverden	kompletteres.	Ziehe	(2004)	fremhæver,	at	lærerens	opgave	bliver	at	

agere	”rejseleder	i	fremmede	meningsområder”	(s.	114),	så	eleverne	ikke	bliver	indifferente,	

men	i	stedet	omverdensnysgerrige.	I	den	forstand	handler	det	ikke	om	at	fjerne	sig	fra	hverda-

gen,	men	om	at	se	denne	i	et	andet	lys	(Ziehe,	2004).	

Dette	fremgår	også	af	læseplanen	om	valget	af	æstetiske	tekster,	der	skal	”(…)	knytte	an	til	ele-

vernes	erfaringshorisont	og	forhåndsviden,	men	også	åbne	mulighed	for	at	give	eleverne	ind-

blik	i	andres	liv	og	nye	emner”	(Børne-	og	undervisningsministeriet,	2019).	Dynamikken	mel-

lem	elevernes	hjemmeverden	og	stoffets	fremmedverden	synes	ligeledes	at	være	i	overensstem-

melse	med	den	hermeneutisk	dialektiske	erkendelsesproces,	der	if.	Klafki	driver	den	kategoriale	

dannelse,	idet	den	muliggør	den	dobbeltsidige	åbning,	hvor	eleven	åbner	sig	for	stoffet,	og	stoffet	

åbner	sig	for	eleven	(Rydahl	&	Troelsen,	2009).	

	
4.4.2.	Den	litterære	fordobling	
I	lighed	med	Ziehes	syn	på	romanen	belyser	Stidsens	(2016)	litteraturforskning,	hvordan	skøn-

litteraturen	giver	mulighed	for	at	gå	på	opdagelse	i	og	genspejle	sig	i	menneskelige	erfaringer.	
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Steffensen	(2005)	 fremhæver	 ligeledes	denne	sekundære	erfaringsdannelse	 i	mødet	med	det	

anderledes,	der	bliver	væsentligt	for	litteraturens	fascinationskraft,	idet	indlevelsen	giver	mu-

lighed	for	at	afprøve	sin	identitet	gennem	følelser	og	oplevelser,	man	ellers	ikke	har	adgang	til.	

Steffensen	betoner,	at	man	derfor	kan	benytte	litteraturen	til	”(…)	at	arbejde	med	sine	identi-

tetsproblemer	og	til	at	udvikle	sit	følelsesregister:	Ikke	alene	ved	den	figur	man	identificerer	

sig	med,	men	også	ved	de	andre	figurers	følelsessituation	som	man	også	har	evnen	til	at	sætte	

sig	ind	i.”	(2005,	s.	45).	Hvordan	man	i	litteraturen	kan	gennemleve	erfaringer	uden,	at	dette	

får	 indflydelse	 på	 den	 reale	 virkelighed,	 betones	 også	 af	Mortensen	 (2019),	 der	 fremhæver	

skønlitteratur	som	en	særlig	refleksionsform.	Med	udgangspunkt	i	Giddens	beskrives	det	mo-

derne	menneskes	evne	til	at	reflektere	over	sig	selv	som	selvfordobling.	I	dag	forholder	man	sig	

til	denne,	hvorfor	det	bliver	selvfordoblingens	fordobling.	Et	centralt	træk	ved	litteraturen	er	

den	litterære	fordobling,	idet	der	heri	findes	refleksioner	over	den	selvfordoblende	adfærd,	der	

kvalificeres	ved	at	blive	fremstillet	på	en	sofistikeret	og	abstrakt	måde	(Mortensen,	2019;	Lo-

rentzen,	2006).	

	
4.4.3.	Identifikation	og	empati	
If.	Steffensen	(2005)	kan	den	identifikation	med	litteraturen,	der	er	væsentlig	for	identitetsdan-

nelsen,	antage	to	udtryk:	projektiv,	hvor	karaktererne	tillægges	læserens	følelser,	eller	introjek-

tiv,	hvor	læseren	overtager	karakterens	følelser.	Disse	kan	anskues	i	sammenhæng	med	medie-

forsker	Vaages	blik	for	filmmediets	evne	til	at	skabe	vellykket	indlevelse	gennem	empati.	Vaage	

(2007)	skelner	mellem	kropslig	empati,	der	beskriver	umiddelbar	forståelse	for	andres	affek-

tive	og	kropslige	tilstande,	og	imaginativ	empati,	hvor	man	forestiller	sig	at	være	karakteren,	jf.	

introjektiv	identifikation.	Med	socialpsykolog	G.	H.	Meads	begreb	the	generalized	other	(Steffen-

sen,	2005),	bliver	identifikationen	og	empatien	central,	idet	identiteten	delvist	dannes	ved	at	

sætte	sig	i	den	andens	sted.	

Stidsen	 (2016)	 fremhæver	 ligeledes	 dette	 aspekt	 ved	 at	 karakterisere	 litteratur	 som	 virke-

lighedstolkning,	der	kan	skabe	nye	forståelser:	”(…)	det,	litteraturen	dengang	som	nu	er	bedst	

til	at	sige	noget	om,	ret	beset	er,	hvordan	virkeligheden	føles	og	opleves.	Af	den	enkelte.	Indeni.”	

(s.	17).	Ved	at	anskue	fiktion	som	SKAM	sådan,	efterlades	der	plads	til	seerens	egen	fortolkning,	

hvormed	der	ikke	kun	åbnes	for	et	handlingsplan,	men	også	et	tolkningsplan.	Både	Steffensen	

(2005)	 og	 Vaage	 (2007)	 betoner,	 hvordan	 den	 identifikation,	 der	 hviler	 på	 empati,	 øger	
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motivationen	 for	 fortolkning,	 herunder	 udfyldning	 af	 det	 Wolfgang	 Iser	 betegner	 tekstens	

tomme	pladser	(Henkel,	2009).	

	
Opsummerende	kan	det	udledes,	at	identitet	kan	dannes	i	mødet	med	fiktion	gennem	horisont-

udvidelse,	 sekundær	 erfaringsdannelse	 samt	 identifikation	 og	 empati.	 På	 hvilken	måde	 dette	

kommer	til	udtryk	i	elevinformanternes	oplevelse	med	SKAM,	vil	blive	belyst	i	den	efterfølg-

ende	analyse.	Forinden	følger	en	præcisering	af	projektets	fiktionsbegreb,	idet	jeg,	i	det	oven-

stående,	har	henvist	til	både	fiktion,	(skøn)litteratur,	film	og	serier.	

	
4.4.	PROJEKTETS	FIKTIONSBEGREB	
Da	projektet	omhandler	den	tværmediale	netdramaserie,	SKAM,	påkræves	et	udvidet	tekstbe-

greb,	hvor	anvendelsen	af	fiktion	og	det	fiktive	også	omfatter	film,	tv-serier,	computerspil	m.fl.	

Dette	gøres	i	overensstemmelse	med	læseplanen,	der	bekender	sig	til	et	udvidet	tekstbegreb	

(Børne-	og	undervisningsministeriet,	2019),	samt	Rasmus	Fink	Lorentzen	(2009),	der	med	sin	

definition	 sidestiller	disse	medier	med	 litteratur	 for	 at	 tilgodese	menneskets	 faktiske	møde	

med	fiktion.	Når	”(skøn)litteratur”	nævnes	i	det	efterfølgende,	er	det	derfor	alene	med	henvis-

ning	til	Steffensen,	Stidsen	og	Mortensen.	

Det	æstetiske	tekstbegreb	vil	her	blive	brugt	om	fiktion,	der	giver	adgang	til	et	fremmedper-

spektiv	på	verden,	der	kan	lære	os	om	andre	og	os	selv	gennem	et	særligt	samspil	mellem	form	

og	indhold	(Børne-	og	undervisningsministeriet,	2019;	Rasmussen,	2013).	

5.	ANALYSE	
Følgende	præsenterer	en	tekstnær	analyse	af	den	indsamlede	empiri	med	udgangspunkt	i	en	

meningskondensering,	idet	tilgangen	lægger	vægt	på	fortolkning	i	tråd	med	projektets	herme-

neutiske	 afsæt	 (Tanggaard	 &	 Brinkmann,	 2020b).	 Empirien	 er	 bearbejdet	 af	 tre	 omgange:	

transskribering	efterfulgt	af	gennemlæsning	for	at	skabe	overblik	og	identificere	umiddelbart	

interessante	perspektiver.	Slutteligt	systematiske	nærlæsninger	med	kodning	ud	fra	analyse-

bærende	begreber,	hvilket	har	ledt	til	en	kondensering	af	materialet	i	temaer,	der	belyser	po-

tentialer	ift.	elevinformanternes	identitetsdannelse	i	mødet	med	SKAM	og	anden	fiktion.	

	
5.1.	DET	VISER	JO,	AT	DET	KAN	NOGET	HELT	ANDET	END	ALT	ANDET	
Afsnittets	formål	er	at	undersøge,	hvorfor	samtidstekster	som	SKAM	flyttes	fra	skolegården	og	

ind	i	klasserummet.	Derfor	undersøges	konkrete	begrundelser	fra	lærer-	og	elevperspektiv,	og	

slutteligt	sammenholdes	disse	med	elevinformanternes	bud	på,	hvorfor	serien	er	noget	særligt.	
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Dette	mhp.	at	belyse	hvorfor	SKAM	ofte	bruges	til	nabosprogsundervisning,	men	også	bør	an-

vendes	med	et	identitetsdannende	sigte.	

	
Danskkonsulent	Trine	Ferdinand,	der	har	været	med	til	at	udvikle	forløbene	til	CFU	og	Norden	

i	Skolen,	fortæller	i	en	artikel,	hvordan	hun	oplever	øget	engagement	hos	sine	elever,	når	hun	

inddrager	SKAM	i	danskundervisningen:	
	

Som	i	danske	teenageres	liv	spiller	de	sociale	medier	en	stor	rolle	i	serien,	og	karakterernes	di-

lemmaer	bliver	udfoldet	i	et	univers,	der	minder	om	de	unges	egne,	selvom	de	i	serien	er	noget	

ældre	end	elever	i	8.	klasse.	Man	kan	klart	mærke	på	elevernes	motivation,	at	de	føler	sig	knyttet	

til	serien	på	en	særlig	måde	(Olesen,	2017).	
	
If.	Ferdinand	oplever	eleverne	et	ejerskab	til	undervisningen,	idet	serien	centrerer	sig	om	deres	

livsverden	gennem	brugen	af	sociale	medier	og	vedkommende	tematikker.	Denne	begrundelse,	

hvor	SKAMs	berettigelse	anskues	med	afsæt	i	elevernes	hverdag,	taler	ind	i	identitetsdiskursen	

og	bekræfter	Ziehes	(2004)	tese	om	en	lærergeneration,	der	er	villige	til	at	nærme	sig	elevernes	

horisonter.	

Dog	blev	de	velmenende	intentioner	ikke	modtaget	positivt	af	alle	i	den	intenderede	målgruppe,	

der	som	følge	af	”voksenficeringen”	og	didaktiseringen	skrev	debatindlæg	med	”Opråb	til	gamle	

’SKAM’-fans:	Giv	os	vores	gymnasieserie	tilbage”	(Krohn,	2016).	Her	udtrykkes	en	modstand	

ift.	voksenindblanding,	hvor	lærere	trækker	serien	ned	over	hovedet	på	de	unge	og	gør	den	til	

genstand	for	intertekstualitet,	berettermodellen	og	nabosprog,	som	det	ses	i	forløbene	fra	Clio,	

CFU	og	Norden	i	Skolen:	
	

Lad	være	med	at	tilpasse	den	flow-tv	eller	berettermodellen	(…)	 ’Skam’	vrister	sig	 løs	fra	ung-

domsseriegenren	ved	ikke	at	være	didaktisk.	Pas	på,	at	I	ikke	falder	i	fælden	og	selv	bliver	de	store	

uformelige	hænge-lærer-bryster,	der	belærer	de	unge	om,	hvordan	det	er	at	gå	i	gymnasiet	i	dag	

(Krohn,	2016).	
	
Noget	tyder	altså	på,	at	elever	kan	opleve	det	som	anmassende	og	miste	interessen,	når	SKAM	

tages	 ind	 i	danskfaget.	 Spørgsmålet	bliver	derfor,	hvordan	 serien	kan	 fungere	 som	æstetisk	

tekst	med	det	formål	at	kvalificere	arbejdet	med	elevernes	identitetsdannelse	uden	at	havne	i	

den	faldgrube?	

Den	særlige	relation,	Ferdinand	beskriver,	er	i	overensstemmelse	med	de	kvaliteter	ved	serien,	

der	fremhæves	af	Beck,	Sundet	og	Jerslev;	den	tematiserer	genkendelige	følelser	og	tanker	i	den	
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proces,	det	er	at	danne	sin	identitet.	Identifikationen	og	den	særlige	tilknytning	til	serien	be-

kræftes	af	elevinformanten,	Laura:	”Jeg	begyndte	også,	da	jeg	så	den	første	gang	–	det	var	på	

NRK	–	der	begyndte	jeg	at	bruge	norsk	ordstilling	og	sådan	noget,	fordi	man	bliver	helt	besat-

agtig.	Eller	sådan,	det	er	det	eneste,	man	har	inde	i	hovedet.”	(bilag	1).	Dermed	peger	Laura	på	

to	centrale	aspekter	ved	SKAM	i	danskfaglig	sammenhæng.	

For	det	første	italesættes	årsagen	til,	at	undervisningen	ofte	havner	i	fagformålets	stk.	3	–	SKAM	

gør	norsk	cool	igen	(Schmidt,	2016).	Forskningsprojektet	”Læremidlernes	danskfag”	fra	DPU,	

viser,	at	nabosprog	forsømmes	i	danskfagets	læremidler	(Faculty	of	Arts,	Aarhus	Universitet,	

2017),	og	sprogforskning	peger	på,	at	elever,	der	har	set	serien,	klarer	sig	bedre	i	sprogtests	

(SDU,	2018).	Det	bekræfter	Laura,	da	jeg	spørger,	om	hun	lærte	norsk	af	at	se	serien:	
	

Ja,	det	synes	jeg.	Sådan	da	jeg	så	den	første	gang…	De	to	første	sæsoner,	der	brugte	jeg	undertek-

ster,	men	så	er	det	som	om,	at	man	lærer	mere	og	mere,	og	til	sidst	behøvede	jeg	ikke	at	bruge	

undertekster	mere	(bilag	1).	
	

Laura	tilkendegiver,	at	serien	afstedkom	øget	forståelse	for	norsk	og	i	tillæg	med	ovennævnte	

forskning,	er	der	altså	vægtige	grunde	til	at	inddrage	SKAM	til	at	forbedre	nabosprogsundervis-

ningen.	Men	Laura	peger	også	på,	hvorfor	norsk	kan	anskues	som	en	sidegevinst	og	ikke	det	

primære	formål.	Med	ordet	”besat”	peges	nemlig	på	en	særlig	affektiv	og	kropslig	indlevelse,	

der	beretter	om	at	blive	så	opslugt	af	fortællingen,	at	virkeligheden	parkeres	i	den	mentale	pe-

riferi	–	akkurat	som	anført	indledningsvis.	Med	elevinformanten	Sofies	ord	bør	SKAM	bruges	i	

danskundervisningen	netop,	fordi:	”Det	viser	jo,	at	det	kan	noget	helt	andet	end	alt	andet.”	

	
Sammenfattet	peges	der	på,	at	SKAM	bruges	 i	dansk,	 fordi	den	bygger	bro	mellem	elever	og	

læreres	kulturelle	horisont,	men	at	dette	ikke	nødvendigvis	opfattes	som	positivt	af	eleverne,	

når	det	udmønter	sig	i	analysefærdigheder	og	moraliserende	budskaber.	Forskning	og	elevin-

formanter	peger	på	SKAMs	kvaliteter	indenfor	nabosprog,	men	fremhæver,	at	den	særlige	mu-

lighed	for	identifikation	gør	serien	til	noget	særligt,	hvorfor	dette	perspektiv	udfoldes	i	det	ef-

terfølgende.	

	
5.2.	JEG	SYNES,	DET	ER	MEGET	FEDT,	DET	ER	SÅ	TÆT	PÅ	OS	
I	ovenstående	belyses	det,	hvordan	SKAM	kan	anvendes	med	et	identitetsdannede	sigte,	fordi	

den	anslås	at	have	særlige	kvaliteter,	hvad	angår	 identifikation	og	 indlevelse.	 I	det	 følgende	
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undersøges,	 hvorledes	 elevinformanterne	 identificerer	 sig	med	SKAM-universet	mhp.	 at	 be-

skrive,	hvilken	indflydelse	et	sådant	møde	med	fiktion	kan	have	for	elevernes	identitet.	

	
Som	fremført	i	afsnittet	om	SKAMs	kvaliteter,	peges	der	på,	hvordan	seriens	særlige	evne	til	at	

skabe	 identifikation	 hos	 seerne	 fremmer	 indlevelsen.	 Dette	 bekræftes	 i	 det	 ovenstående	 af	

Laura,	men	også	af	de	andre	elevinformanter,	der	alle	oplever	at	kunne	identificere	sig	med	

karakterer	og	problematikker.	Fx	udtaler	Sofie:	
	

(…)	det	gør	bare,	at	man	kan	relatere	til	SKAM	på	en	helt	anden	måde	end	nogen	andre	serier,	jeg	

har	set.	Fordi	det	er	så	tæt	på	en.	Og	nu	ved	jeg	godt,	at	de	er	lidt	ældre	end	os,	og	der	er	nogle	

andre	ting	med,	men	der	er	mange	følelser	og	tanker	og	sådan,	som	man	godt	kan	relatere	til,	og	

det,	synes	jeg,	gør	serien	bedre	(..)	Jeg	synes,	det	er	meget	fedt,	at	det	er	så	tæt	på	os	(bilag	1).	
	
Her	gør	Sofie	opmærksom	på,	at	hun	oplever	serien	som	selvrefererende	på	trods	af,	at	den	al-

dersmæssigt	henvender	sig	til	gymnasieelever,	som	det	tilsvarende	sås	beskrevet	af	Ferdinand.	

Hun	begrunder	dette	med,	at	serien	skaber	genkendelighed	ift.	affektive	forhold	som	”følelser	

og	tanker”.	Af	interviewet	fremgår	det,	at	dette	omsættes	til	identifikation	med	karaktererne	og	

deres	problemer,	idet	elevinformanterne	indtænker	dem	selv	i	fortællingen	med	formuleringer	

som	”Hvis	jeg	var	hende…”	(bilag	1):	
	

Anton:	(…)	Fordi	hvis	det	var	en	selv,	så	ville	man	jo	godt	kunne	forstå	det	og	ville	tilgive	den	

person,	men	de	vælger	at	udelade	noget,	så	der	altid	er	noget	tvivl,	og	der	kommer	flere	proble-

mer.	
	
(…)	
	
Sofie:	(…)	Jeg	tænkte	sådan	lidt	”Hvad	nu,	hvis	det	var	mig,	der	var	der?”	(…)	(bilag	1)	

	
Denne	 identifikation	kan	karakteriseres	 som	en	projektion	 (Steffensen,	2005),	 idet	 eleverne	

overfører	egne	tanker,	følelser	samt	erfaringer	til	karaktererne	og	deres	handlinger	for	at	ud-

trykke	forståelse	og	samtidig	italesætte,	at	de	ville	have	handlet	anderledes.	Dette	kan	ses	som	

et	udtryk	for,	at	eleverne	opfatter	karaktererne	som	the	generalized	other,	hvor	de	danner	deres	

identitet	ved	at	sætte	sig	i	karakternes	sted.	

Der	er	dog	forskel	i	elevernes	identifikation.	Sofie	tilkendegiver	en	oplevelse,	der	ligner	Lauras	

”besættelse”,	da	hun	fortæller	om	sin	yndlingskarakter,	Isak:	”Og	så	blev	jeg	ked	af	det,	ligesom	

Isak	blev	det.”	Denne	identifikation,	der	her	beskrives,	beror	på	en	interjektion,	idet	SKAM	glider	

ind	i	Laura	og	Sofies	følelsesliv	og	skaber	en	emotionel	oplevelse,	hvor	de	tillægger	sig	Isaks	
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mentalitet.	Sofie	og	Lauras	møde	med	SKAM	kan	således	ses	som	udtryk	for	imaginativ	empati,	

hvorfor	 de	 trækkes	 ind	 i	 seriens	 diegetiske	 verden	 og	 opnår	 vellykket	 indlevelse,	 jf.	 Vaage	

(2007).	

Antons	identifikation	udspringer	i	stedet	af	større	distancering.	Hvor	Laura	og	Sofie	giver	ud-

tryk	for	total	identifikation	med	Isak	ved	imaginativ	empati,	fremstår	Anton	snarere	som	ob-

servatør,	der	primært	engagerer	sig	med	kropslig	empati:	”(…)	Det,	synes	jeg,	var	lidt	synd	for	

Isak,	fordi	der	var	han	jo	fuldstændig	stresset.”	(bilag	1).	Anton	fatter	således	sympati	for	Isak	

ved	at	spejle	sig	i	de	affektive	og	kropslige	tilstande,	der	udtrykkes,	men	hans	oplevelse	er	ikke	

funderet	i	en	kognitiv	indlevelse	gennem	introjektiv	identifikation,	hvorfor	indlevelsen	kan	tol-

kes	som	mindre	vellykket	(Vaage,	2007).	Hvordan	disse	indlevelsesmæssige	forskelle	kommer	

til	udtryk,	udfoldes	senere	i	analysen.	

	
Identifikationen	og	empatien	afspejler	sig	ligeledes	i	informanternes	svar	på,	hvad	de	tager	med	

sig	fra	SKAM.	Her	svarer	Sofie:	
	

Du	får	næsten	nogle	erfaringer	ved	at	se	de	fejl,	de	begår.	Og	du	kan	jo	se,	at	det	havde	jeg	ikke	

gjort.	Jeg	havde	reageret	sådan	her.	Man	tænker	over	nogle	ting,	som	jeg	ikke	tror,	man	tænker	

over,	hvis	man	ikke	har	set	serien.	Man	tænker	over,	hvordan	man	opfører	sig	sammen	med	an-

dre	i	sådan	nogle	situationer,	som	de	kommer	i,	i	hvert	fald.	Og	det,	tror	jeg,	er	meget	lærerigt	

(bilag	1).	
	
Sofie	sammenholder	karakterernes	synsvinkel	med	sin	egen	for	at	tage	stilling	til	og	evaluere	

de	tanker,	følelser	og	handlinger,	der	udtrykkes.	Hun	bemærker	endv.,	at	SKAMs	perspektiv	på	

det	epokale	nøgleproblem	jeg/du-forholdet	medfører	en	erfaringsdannelse,	som	hun	genspejler	

sig	i	og	indoptager	til	sin	egen	identitetsdannelse.	

Laura	tænker	noget	lignende:	”Og	så	synes	jeg,	der	hvor	Sana	og	Isak	sidder	og	snakker	på	den	

der	bænk,	der	kommer	der	også	nogle	øjenåbnere	[S4,	E7].	Det	havde	jeg	slet	ikke	tænkt	over.”	

(bilag	1)	Endv.	fortæller	Anton,	at	han	tilegner	sig	handlingserfaringer:	”Jeg	synes,	at	man	lærer	

meget	om,	hvordan	man	skal	håndtere	drama.”	 (bilag	1).	 Sofie,	Anton	og	Lauras	møde	med	

SKAM	kan	med	Mortensens	(2019)	terminologi	betragtes	som	en	litterær	fordobling,	idet	ele-

verne	oplever,	at	deres	selvfordoblende	adfærd	kvalificeres	gennem	seriens	fremstilling	af	ka-

rakterenes	selvfordobling.	Ved	at	SKAM	inviterer	til	identifikation,	gennem	både	kropslig	og	ima-

ginativ	empati,	formår	den	altså	at	sætte	mentale	spor	og	skabe	det	særlige	rum	for	refleksion,	
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der	fremhæves	af	Ziehe,	Stidsen	og	Mortensen,	hvilket	kan	ses	som	udtryk	for,	at	serien	kan	

bidrage	til	elevernes	identitetsdannelse.	

	
Opsummerende	kan	det	udledes,	at	elevinformanterne	formulerer	sig	i	vendinger,	der	peger	

på,	at	SKAM	skaber	indlevelse	gennem	identifikation	samt	imaginativ	og	kropslig	empati,	der	

kvalificerer	deres	selvfordobling	gennem	sekundær	erfaringsdannelse	ift.	jeg/du-forholdet.	Endv.	

peger	eleverne	på,	hvordan	disse	”øjenåbnere”	især	er	knyttet	til	øget	forståelse	for	”den	an-

den”,	hvorfor	det	efterfølgende	tager	udgangspunkt	i	horisontudvidelsen	i	mødet	med	SKAM.	

	
5.3.	WOW,	DET	VAR	FAKTISK	FEDT	–	DET	SER	MAN	IKKE	SÅ	TIT	
Af	ovenstående	fremgår,	hvordan	elevernes	oplevelse	af	SKAM	knytter	an	til	identifikation	og	

empati.	Følgende	har	i	stedet	fokus	på	det	eleverne	ikke	umiddelbart	finder	genkendeligt	mhp.	

at	belyse,	hvordan	fiktion	kan	bidrage	til	horisontudvidelse	og	nuanceret	forståelse	af	egen	og	

andres	identitet.	

	
Som	 tidligere	 anført	 fremhæver	 læseplanen,	 i	 overensstemmelse	med	Klafki	 og	Ziehe,	 at	de	

æstetiske	tekster,	der	 lægges	til	grund	for	undervisningen,	både	bør	 indeholde	elementer	af	

elevernes	hjemmeverden	og	fremmedverden.	Fremmedverdensperspektivet	indrammes	af	den	

interaktion,	der	opstår	mellem	Sofie,	Anton	og	Laura,	da	de	skal	svare	på,	om	der	er	noget,	de	

tager	med	fra	serien:	
	

Laura:	Jeg	fandt	også	ud	af,	at	muslimer	ikke	må	drikke	vand,	når	de	faster.	Det	vidste	jeg	ikke.	

Det,	synes	jeg,	var	ret	sygt	i	hovedet.	
	
Sofie:	Jeg	synes	faktisk	også,	at	det	var	ret	interessant	at	opleve	hendes…	Fordi	tit	så	tænker	man,	

at	det	er	meget	stramt	med	muslimer.	Man	tænkte	lidt	inden,	man	så	serien,	at	hun	[Sana]	havde	

mange	regler,	men	det	er	noget,	hun	selv	vælger.	Det	er	slet	ikke	så	slemt.	De	lever	som	en	helt	

almindelig	norsk	familie,	og	de	har	venner	på	besøg.	Altså,	alting	er	helt	normalt.	Det,	synes	jeg,	

var	meget	fedt	at	se	den	muslimske	kultur	for	hende.	
	
Anton:	Det	er	 jo	noget,	de	selv	styrer	fra	 familie	til	 familie.	Det	er	sådan,	 jeg	ser	det.	Der	hvor	

Noora	snakkede	med	Sana	om	sine	problemer,	som	ingen	andre	vidste	(…)	og	så	spurgte	hun,	om	

hun	ikke	nogle	gange	bare	havde	lyst	til	at	drikke	sig	stangbacardi	og	så	sove	med	en	eller	anden	

random	fyr,	men	det	var	noget	med,	at	troen	var	stærkere	end	lysten	(…).	
	
Laura:	Men	jeg	har	heller	aldrig	set	en	serie	eller	en	film	følge	en	muslim	før.	Det	var	ret	spæn-

dende,	og	det	var	godt,	synes	jeg	(bilag	1).	
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For	eleverne	har	SKAM	altså	bidraget	til	kritisk	refleksion	over	egne	fordomme	og	som	følge	

heraf	større	forståelse	for,	hvordan	det	føles	og	opleves	at	være	muslim.	Af	ovenstående	ses	det	

ligeledes,	at	eleverne	forholder	sig	positivt	til	horisontudvidelsen,	hvilket	slås	fast,	da	de	enstem-

migt	efterspørger	flere	sæsoner,	der	 ligesom	3.	og	4.	sæson,	kan	afstedkomme	oplevelsen	af	

”Wow,	det	var	faktisk	fedt	–	det	ser	man	ikke	så	tit.”	(bilag	1).	Dette	tyder	på,	at	der	ligger	et	

særligt	potentiale	til	selvudvikling	og	forståelse	af	”den	anden”	i	SKAM.	

Ved	at	tage	afsæt	i	selvreferencen	skaber	SKAM	identifikation	og	empati	–	både	ift.	det	genken-

delige	og	det	fremmede	–	hvormed	dannelsen	gennem	den	hermeneutisk	dialektiske	erkendel-

sesproces	sikres	(Rydahl	&	Troelsen,	2009).	Serien	balancerer	forholdet	mellem	hjemmeverden	

og	fremmedverden,	så	de	fremmederfaringer,	der	præsenteres	gennem	det	mangfoldige	karak-

tergalleri,	kan	udfordre	elevernes	visheder	uden,	at	de	opleves	som	fremmedgørende	og	der-

med	afvises	som	uinteressante	(Ziehe,	2004).	Der	skabes	altså	en	dobbeltsidig	åbning	mellem	

elevinformanterne	og	stoffet,	hvilket	afstedkommer,	at	Sofie,	Laura	og	Anton	indoptager	nye	

perspektiver	til	horisontudvidelse	og	nuancering	af	deres	fortælling	om	dem	selv	og	deres	om-

verden.	

	
Herudfra	konkluderes,	at	SKAM	skaber	passende	afstand	mellem	elevinformanternes	og	”den	

andens”	erfaringshorisont,	hvorfor	denne	 lever	op	til	 læseplanens	krav	til	æstetiske	tekster.	

Der	ses	således	ansatser	til,	at	der	gennem	erfaringsdannelse	baseret	på	selvreference	og	frem-

medverdener,	kan	arbejdes	identitetsdannende	med	serien.	Da	informanterne	også	fremhæver	

SKAMs	formsprog,	vil	dette	udfoldes	herefter.	

	
5.4.	I	NEED	A	SLOW	MOTION	VIDEO	RIGHT	NOW		
I	det	foregående	belyses	elevernes	identitetsdannelse	ift.	dialektikken	mellem	det	genkendelige	

og	det	fremmede	i	SKAM.	Eleverne	fremhæver,	hvordan	SKAMs	formsprog	ligeledes	gjorde	ind-

tryk,	hvorfor	dette	afsnit	undersøger	fascinationen	af	serien	som	æstetisk	tekst.	

	
I	interviewet	falder	samtalen	flere	gange	på	SKAMs	æstetik,	og	eleverne	giver	enstemmigt	ud-

tryk	 for	en	 fascination	heraf.	Til	 spørgsmålet	om,	hvad	der	gjorde	størst	 indtryk	ved	serien,	

fremhæver	Laura	manuskriptforfatter	og	instruktør,	Julie	Andem	(bilag	1),	mens	spørgsmålet	

om	yndlingsepisode	eller	-sekvens	besvares	ved	at	henvise	til	det	formsprog,	der	skaber	auten-

citet	og	gør	SKAM	relaterbar.	Et	eksempel	herpå	er	brugen	af	sociale	medier,	hvilket	italesættes	

af	Laura,	der	så	serien	i	realtid	og	fulgte	karaktererne	på	Instagram:	
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(…)	Og	det	der	med,	at	de	har	deres	Instagram.	Altså,	at	karakteren	har	en	Instagram.	Da	jeg	så…	

Da	den	kom	ud,	der	synes	jeg,	det	var	vildt	fedt,	at	man	ligesom…	At	karakteren	bliver	ægte,	fordi	

den	også	har	en	Instagram,	som	den	ligger	opslag	op	på	(bilag	1).	
	

Laura	fremhæver	dermed,	hvordan	det	skaber	merværdi	 for	hendes	oplevelse,	at	det	 fiktive	

glider	ind	i	den	virkelige	verden	og	medfører	overbevisende	realisme,	hvor	skellet	mellem	fik-

tion	og	virkelighed	ophæves	(Jerslev,	2017).	I	forlængelse	heraf	peger	Sofie	og	Laura	på	nærbil-

ledeæstetikken	og	de	lange	indstillinger:	
	

Laura:	Jeg	synes	også	noget	andet,	som	gør	serien	sådan…	Jeg	viste	nogle	afsnit	til	min	mormor,	

og	så	sagde	hun	sådan:	”Øj,	der	går	da	godt	nok	lang	tid	mellem,	at	de	siger	noget.”	Men	det	er	jo	

for	at	gøre	den	mere	realistisk.	Og	der	er	mange	pauser,	hvor	der	går	rigtig	lang	tid,	før	den	næste	

replik	kommer.	Det	kan	jeg	meget	godt	lide.	
	
Sofie:	(…)	Det	var	virkelig	lang	tid,	men	man	kedede	sig	ikke,	når	man	så	det,	fordi	man	forstod	jo	

godt,	når	man	så	det,	hvad	der	skete,	uden	at	der	blev	sat	ord	på	det	(…)	(bilag	1).	
		
Eleverne	giver	udtryk	for,	at	de	ikke	finder	det	langsomme	tempo	og	fraværet	af	verbal	aktivitet	

kedeligt,	idet	forståelsen	i	stedet	skabes	gennem	den	merbetydning,	der	ligger	i	pauserne	og	

karakterernes	mimik.	Ved	at	anskue	SKAM	som	virkelighedstolkning,	bliver	det	muligt	for	Laura	

og	Sofie	at	 læse	med	 fordobling	 (Henkel,	2009)	gennem	en	udfyldning	af	ansigternes	 tomme	

pladser	og	derved	skabe	narrativ	sammenhæng	ved	at	fortolke	følelser	samt	sindstilstande.	

Disse	sekvensers	underbestemthed	fordrer	således	en	aktiv	fortolkningsproces.	Ud	fra	ovenstå-

ende	ses	det,	at	Laura	og	Sofie	er	motiverede	for	at	bruge	kognitive	kræfter	på	at	danne	disse	

forestillingsbilleder	som	følge	af	deres	imaginative	empati	og	heraf	vellykkede	indlevelse.	For	

Laura	og	Sofie	kan	nærbilledeæstetikken	således	ses	som	katalysator	for	indlevelsen,	men	for	

Anton	afstedkommer	denne	i	stedet	lysten	til	at	”zappe”	videre:	
	

Altså,	der	var	nogle	steder,	hvor	jeg	havde	lyst	til	at	trykke	på	den	der	plus-fem-sekunder-frem,	

fordi	det,	synes	jeg,	var	lidt	kedeligt	at	sidde	og	vente	på.	Altså,	de	sagde	jo	ikke	noget	som	helst,	

og	så	gik	der	bare	en	lang	stille	pause	(bilag	1).	
	
Anton	stempler	ikke	ind	på	præmissen	om	den	aktive	seer,	når	fortolkningen	bliver	kognitivt	

krævende,	hvilket	kan	ses	som	konsekvens	af	den	manglende	imaginative	empati	og	heraf	mis-

lykkede	indlevelse	(Vaage,	2007).	Antons	mere	distancerede	identifikation	med	serien	bevirker	

et	 øget	 behov	 for	 spænding	 i	 form	 af	 narrativ	 fremdrift,	 hvorfor	 han	 i	 stedet	 fremhæver	
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festscenerne:	”Jeg	synes	også,	at	det	er	sjovere	at	se,	når	der	er	de	der	fester,	fordi	det	er	der,	

der	sker	mest.”	(bilag	1).	Dette	tyder	på,	at	Anton	fascineres	af	SKAM	som	underholdning,	dvs.,	

at	den	skal	adsprede	og	være	afslappende;	han	skal	kunne	opretholde	opmærksomheden	uden	

at	anstrenge	sig	(Steffensen,	2005).	

Udover	fokus	på	tværmedialitet	og	nærbilledeæstetik,	der	understøtter	SKAMs	autencitet,	frem-

hæver	eleverne	æstetiske	valg,	der	bryder	med	det	 formsprog,	de	karakteriserer	 som	 ”nor-

malt”.	Her	peges	 især	på	 slowmotion-sekvenserne,	 der	 iscenesætter	 ankomster	 til	 fester	og	

skole	akkompagneret	af	alt	fra	pompøse	julesalmer	til	attitudetung	hiphop:	
	

J:	Du	kan	godt	lide	slowmotion-scenerne,	Laura?	
	
Laura:	Nej,	men	det	giver	bare	en	sådan	anden	følelse,	end	hvis	det	bare	havde	været	normalt.	
	
Sofie:	Jeg	synes,	det	er	fedt	med	slowmotion-scenerne.	Alle	de	der,	hvor	de	bare	kommer	gående…	

Altså,	det	er	jo	også	meget	ikonisk	for	SKAM,	men	det	er	bare	fedt.	Det	gør	noget	andet,	end	hvis	

det	bare	havde	været…	Det	bliver	lige	lidt	mere	dramatisk	og	lidt	federe	(bilag	1).	
	
Sofie	og	Laura,	der	er	optaget	af	SKAMs	”her-og-nu-realisme”	(Jerslev,	2016),	gør	med	ovenstå-

ende	opmærksom	på,	at	slowmotion-sekvensernes	operationelle	æstetik	skaber	en	overdreven	

iscenesættelse,	 der	 ligeledes	 fascinerer.	 Ved	 at	 bryde	 med	 den	 etablerede	 socialrealistiske	

æstetik,	efterlades	de	med	en	anden	følelse	(Haastrup,	2018).	

Anton	fremhæver	ligeledes	den	operationelle	æstetik,	hvilket	udtrykkes	i	hans	valg	af	yndlings-

episode;	den	eneste	episode,	der	involverer	mystik	og	foregår	udenfor	de	vante	omgivelser	om-

kring	gymnasiet	i	Oslo:	
	

Jeg	har	taget	sæson	2	episode	4.	Det	er,	hvor	de	tager	op	til	–	jeg	ved	ikke,	om	det	er	skihytten	–	

men	det	er	i	hvert	fald	oppe	i	hytten	oppe	på	bjerget.	Den,	synes	jeg,	var	meget	spændende,	fordi	

ham	der	Kasper	også	var	rimelig	mystisk,	og	jeg	som	dreng	kan	jo	godt	lide	gyser	og	sådan	noget	

(bilag	1).	
	
Anton	fortæller	her,	hvordan	episoden	fascinerer	ved	at	bryde	med	seriens	vanlige	setting	og	

tilsyneladende	 lave	 et	 genreskift	 ved	 at	 inddrage	 gysertræk.	 Han	 giver	 udtryk	 for	 bedre	 at	

kunne	identificere	sig	hermed,	fordi	det	opleves	som	spændende	modsat	nærbillederne.	
	
Sammenfattet	peger	eleverne	på,	at	en	del	af	deres	identifikation,	indlevelse	og	fascination	ud-

springer	af	æstetikken	i	SKAM.	Eleverne	udviser	altså	æstetisk	bevidsthed	ved	analytisk	og	kri-

tisk	stillingtagen,	der	if.	Lorentzen	(2009)	er	væsentligt	for	udvikling	af	kulturel	identitet.	
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Dog	medfører	variationen	 i	det	 empatiske	udtryk	 forskelligartede	oplevelser,	muligvis	 fordi	

motivation	for	fortolkning	afhænger	heraf.	Den	æstetiske	dimensions	betydning	for	elevernes	

fiktionsoplevelse	udfoldes	yderligere	i	det	efterfølgende	med	en	perspektivering	til	deres	ople-

velse	af	komedieserien	Klovn.	

	
5.5.	FUCKBOYS	OG	MIDALDRENDE	ULÆKRE	MÆND	
Ikke	alle	elever	havde	set	eller	var	berørte	af	SKAM,	så	hvilken	fiktion	havde	i	stedet	gjort	ind-

tryk	på	dem	og	hvorfor?	Det	satte	jeg	mig	for	at	undersøge	i	den	9.	kl.,	der	omfatter	Sofie,	Laura	

og	Anton.	Af	empirien	fremgik	en	tendens	til,	at	de	adspurgte	elever	især	var	glade	for	sekven-

ser	 fra	Klovn,	 hvilket	 afstedkom	 undring:	 Hvorfor	 gør	 en	 komedieserie	 om	 voksne	mænds	

tåkrummende	udskejelser	så	stort	indtryk	på	9.	klasseselever,	at	den	fremhæves	som	betyd-

ningsfuld	fiktion?	I	et	forsøg	på	at	belyse	dette,	vil	det	følgende	anskueliggøre,	hvilken	æstetik,	

der	er	på	spil	i	Klovn,	og	hvordan	denne	fremkalder	kropslige	reaktioner	ligesom	SKAM.	

	
Hvad	kan	Klovn,	siden	den	bliver	fremhævet	som	god	fiktion	på	lige	fod	med	verdens	bedste	

ungdomsserie?	Førstnævnte	er	skabt	mhp.	at	underholde	ved	at	udstille	manglende	situations-

fornemmelse	og	selvfedme	i	det	danske	kendismiljø	(Lavrsen,	2010).	SKAM	er	public-service,	

der	skal	hjælpe	16-årige	piger	ved	at	tage	deres	identitetsproblemer	alvorligt	(Faldalen,	2016).	

Skønt	SKAM	og	Klovn	har	forskellige	præmisser,	formidler	begge	de	skamfulde	sider	af	tilvæ-

relsen,	vi	sjældent	får	lov	at	spejle	os	i;	de	eksponerer	ansigtstabet	og	menneskets	backstage-

identitet.	Men	hvor	SKAMs	ambition	er	at	behandle	det	tabubelagte	med	nænsomhed,	sætter	

Klovn	en	ære	i	at	gøre	det	modsatte.	Klovn	er	kendt	for	at	være	kompromisløst	grænseoverskri-

dende	og	provokerende	i	sin	udfordring	af	normer	gennem	hovedpersonerne	Casper	og	Frank,	

der	konsekvent	befinder	sig	på	kanten	af	det	pinlige.	Dette	udmønter	sig	i	to	forskellige	æste-

tikker.	I	SKAM	anvendes	affektskabende	nærbilleder	af	ansigter	oplyst	af	computerens	søgehi-

storik	på	teenageværelset,	mens	Klovn	tager	os	med	en	tur	på	toilettet	–	gerne	i	en	kattebakke	

i	fuld	offentlighed.2	

Af	empirien	fremgår	det,	at	begge	samspil	mellem	form	og	indhold	afføder	fascination	i	elev-

gruppen	ved	at	appellere	til	sanserne	og	skabe	fysiske	reaktioner.	For	Sofie	kommer	det	til	ud-

tryk	gennem	empatisk	indlevelse	og	identifikation:	”Det	kunne	jeg	godt	lidt	selv	mærke	på	en	

eller	anden	måde.	Det	synes	jeg	ikke	var	så	rart	at	kigge	på.”	(bilag	1).	Sofies	empati	medfører,	

	
2	Sæson	3	episode	2:	”London	Kashmir”		
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at	hun	sympatiserer	med	ubehaget	og	mærker	på	egen	krop,	når	karaktererne	bliver	kede	af	

det,	skammer	sig	etc.	

Klovn	udstiller	i	stedet	alle	menneskets	usympatiske	sider,	hvilket	afstedkommer	antipati	hos	

eleven	Mads:	”(…)	de	snyder,	de	svindler,	og	de	er	ynkelige	begge	to.”	(bilag	4).	Mads	nærer	

således	 ikke	sympati	 for	Casper	og	Frank,	men	opfatter	dem	snarere	som	antirollemodeller,	

som	”fuckboys”	og	”midaldrende	ulækre	mænd”	(bilag	4).	Mads	beskriver,	hvordan	dette	ska-

ber	ubehag	 for	nogen:	”(…)	det	er	så	 tåkrummende	og	så	ubehageligt	at	se	og	mærkeligt	og	

ulækkert,	og	nogle	får	kvalme	af	at	se	det”	(bilag	4).	Den	latrinære	æstetik	fremkalder	altså	en	

form	for	kropslig	empati,	der	ligesom	SKAM	kan	bevirke	kropsligt	ubehag;	følelsen	af	ansigtstab	

genkendes.	Mads	peger	på,	at	det	er	dette,	der	tiltrækker	hans	opmærksomhed:	
	

Og	jeg	tror,	at	det,	som	jeg	finder	sjovt	ved	det,	det	er	jo,	at	det	er	så	grænseoverskridende,	som	

det	er.	Så	for	mig	er	det	jo	ekstremt	underholdende,	at	jeg	kan	sidde	og	næsten	have	lyst	til	ikke	

at	se	på	det.	(…)	Grunden	til,	jeg	godt	kan	lide	at	se	Klovn,	det	er,	fordi	det	er	en	overdrevet	virke-

lighed	af	pinlige	situationer.	Og	nogle	gange	så	er	pinlige	situationer	virkelig	sjove	(bilag	4).	
	
Ovenstående	er	repræsentativt	for	de	elever,	der	fremhæver	Klovn:	Deres	fascination	bunder	i	

forargelsen	over	hovedpersonernes	adfærd.	Dermed	bekræfter	eleverne	Goffmans	pointe	om,	

at	ubehaget	ved	den	optrædendes	ansigtstab	også	føles	af	publikum:	”(…)	samtlige	deltagere	
kan	føle	sig	ilde	til	mode,	befippede,	ude	af	fatning	og	flove,	når	de	oplever	den	form	for	anomi,	

der	 opstår,	 når	 ansigt-til-ansigt-samhandlingens	 omhyggelige	 sociale	 systemer	 bryder	 sam-

men”	(Goffman,	2014,	s.	63).	Ubehaget	til	trods	undgås	de	penible	situationer	ikke,	men	opsøges	

i	stedet	af	eleverne	i	Klovn	som	kilde	til	morskab,	hvor	pinlighedskomikken	og	ubehaget	om-

sættes	til	underholdningsoplevelser.	

	
Af	ovenstående	fremgår,	at	både	SKAM	og	Klovn	fremkalder	kropslig	empati,	idet	eleverne	gen-

kender,	hvordan	det	kropsligt	føles	at	lide	et	ansigtstab.	Der	synes	således	at	være	en	kropslig-

hed	forbundet	med	fiktionsoplevelser,	hvilket	bliver	et	centralt	aspekt	ved	indlevelsen,	ligesom	

selvreferencen	og	horisontudvidelsen.	 I	det	efterfølgende	diskuteres,	hvorledes	disse	aspekter	

ved	SKAM	harmonerer	med	projektets	 identitetsforståelse,	der	både	 foreskriver	behovet	 for	

rødder	og	fødder.	
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6.	BIDRAGER	SKAM	TIL	EN	IDENTITET	”I	BALANCE”?	
Ud	fra	analysens	pointer	bliver	det	et	centralt	spørgsmål,	om	SKAM	kan	kvalificere	arbejdet	

med	udskolingselevers	identitetsdannelse	i	overensstemmelse	med	projektets	identitetsfor-

ståelse.	Dette	vil	her	diskuteres.	

	
Eleverne	oplever	identifikation	med	SKAM	som	følge	af	seriens	fremstilling	af	genkendelige	af-

fektive	og	kropslige	tilstande,	der	afføder	empatisk	indlevelse.	Ferdinand	italesætter	bl.a.	sin	

brug	 af	SKAM	 i	 danskundervisningen	 indenfor	 identitetsdiskursen.	Hun	 fremhæver,	 hvordan	

identifikationen	afføder	engagement	hos	eleverne;	det	opfattes	som	positivt,	at	serien	tager	af-

sæt	i	elevernes	hjemmeverden.	

Ziehe	(2004)	beskriver,	hvordan	der	i	skolen	ses	en	tendens	til,	at	elevers	manglende	motiva-

tion	besvares	med,	at	vi	ikke	er	tæt	nok	på	deres	identitet.	Dette	fodrer	elevernes	egocentrisme,	

”Hvorfor	 er	 hele	 verden	 ikke	 som	mig?”,	 og	 kan	medføre	 for	 tidlig	 identitetslukning,	 jf.	 Erik	

Eriksson.	For	Ziehe	bliver	løsningen	en	nytænkning	af	skolens	didaktiske	udgangspunkt,	der	vil	

forskellen	mellem	lærere	og	elevers	kulturelle	horisont.	Eleverne	skal	lære	at	decentrere,	såle-

des	at	de	holder	sig	åbne	og	modtagelige	ved	at	erkende	forskelligheder.	Ziehe	(2004)	kalder	

dette	den	gode	anderledeshed	og	bruger	begrebet	om	den	læring,	der	”(…)	hverken	er	for	meget	

eller	for	lidt.”	(s.	75),	men	kan	”(…)	provokere	eleverne	ved	at	ryste	deres	visheder.”	(s.	76).	

Med	Ziehes	kritik	af	den	identitetsdiskurs,	der	fremføres	af	Ferdinand,	og	elevernes	oplevelse	af	

SKAM	som	”så	tæt	på	os”,	bliver	det	relevant	at	diskutere,	om	serien	kan	ses	som	udtryk	for	den	

gode	anderledeshed,	eller	om	vi	med	en	sådan	undervisning	anlægger	en	for	snæver	tilgang	til	

elevernes	identitetsdannelse?	Fratager	vi	eleverne	en	identitet	”i	balance”	(Ziehe,	2004),	så	de	

forhindres	i	at	have	fødder	og	slår	rødder	for	tidligt?	

If.	Andem	var	ambitionen	med	SKAM	 at	bringe	 indholdet	 tæt	på	målgruppen,	men	samtidig	

skabe	et	mangfoldigt	karaktergalleri,	der	kunne	udfordre	(Faldalen,	2016).	Elevinformanterne	

giver	udtryk	 for,	at	dette	er	 lykkedes,	da	de	beskriver,	hvordan	de	 i	mødet	med	SKAM	både	

oplever	selvreferencen	gennem	problematikker,	tanker	og	følelser,	men	også	”øjenåbnere”,	der	

får	dem	til	at	kaste	et	kritisk	blik	på	deres	fordomme	om	bl.a.	muslimer,	og	dermed	sikrer	dem	

horisontudvidelsen.	Fx	fascineres	de	af	karakteren	Sana,	der	både	formår	at	have	fødder	ved	at	

følge	samfundsudviklingen	og	samtidig	står	ved	sine	rødder	i	islam	(bilag	1).	

Stidsen	(2016)	beskriver,	hvordan	erfaringer	med	det	fremmede	udgør	litteraturens	særlige	

dannelsespotentiale,	fordi	dette	giver	mulighed	for,	at	”(…)	vi	kan	se	hinanden	(dybt)	i	øjnene.	
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Og	forstå	hinanden	(eller	prøve	at	forstå	hinanden).	Samtidig	med	at	vi	oplever,	vi	er	forskellige.	

Og	at	det	er	okay.”	(s.	26).	Dette	budskab	fremhæves	af	Sofie,	som	det	vigtigste,	hun	tager	med	

sig	fra	serien:	
	

Man	ser,	at	der	er	mange	forskellige	mennesker.	Der	skal	være	plads	til	alle,	og	det	synes	jeg,	man	

lærer	 i	SKAM.	Det	er	også	noget,	de	snakker	meget	om,	at	det	er	et	stort	samfund	med	mange	

forskellige	mennesker,	men	alle	skal	kunne	være	her.	Og	det	synes	jeg,	at	de	er	ret	gode	til	også.	

At	vise,	at	det	er	der	plads	til.	At	det	skal	der	være	plads	til,	og	det	synes	jeg	godt,	man	kan	lære	

noget	af	(bilag	1).	
	
Sofie	italesætter,	at	SKAM	har	lært	hende	at	erkende	og	anerkende	forskelligheder,	hvilket	kan	

ses	som	udtryk	for	decentrering.	Dermed	bibringer	serien	Sofie	den	omverdensnysgerrighed,	der	

if.	Ziehe	(2004)	er	essentiel	for	at	modarbejde	egocentrismen	og	den	tidlige	identitetslukning.	

SKAM	kan	således	ses	som	eksempel	på	den	gode	anderledeshed,	hvilket	synes	at	være	i	over-

ensstemmelse	med	analysens	pointe	om,	at	serien	skaber	den	fornødne	balance	mellem	elever-

nes	 hjemmeverden	 og	 fremmedverden,	 jf.	 Klafkis	 hermeneutisk	 dialektiske	 erkendelsesproces.	

SKAM	fjerner	sig	ikke	fra	elevernes	hverdag,	men	komplettere	den.	

	
En	danskundervisning,	der	 skal	 kvalificere	udskolingselevers	 identitetsdannelse	med	SKAM,	

må	således	være	opmærksom	på	ikke	blot	at	arbejde	indenfor	identitetsdiskursen,	hvor	der	kun	

rettes	fokus	mod	de	forhold	i	serien,	der	orienterer	sig	mod	elevernes	hjemmeverden.	Dermed	

risikeres,	at	eleverne	bruger	serien	til	at	identificere	sig	med	en	bestemt	idé	om,	hvordan	de	

skal	være,	så	de	afviser	horisontudvidelsen.	Når	jeg	placerer	SKAM	i	den	identitetsdanske	fagdis-

kurs,	er	det	således	ikke	mhp.	identitetsdiskursen.	

Den	fordel,	der	er	ved,	at	serien	tager	afsæt	i	elevernes	hverdag,	må	også	udnyttes	til	horisont-

udvidelse	og	selvudvikling,	hvor	dansklæreren	retter	blikket	mod	de	 fremmederfaringer,	ele-

verne	peger	på,	at	SKAM	indeholder.	Ved	at	medtænke	dette	kan	serien	give	eleverne	rødder	

gennem	selvrefererende	karakterer	og	problematikker,	der	forankrer	de	valg,	de	har	truffet	ift.	

deres	identitetsdannelse.	Men	den	kan	samtidig	give	dem	fødder	ved	at	ryste	deres	visheder,	så	

de	øger	deres	forståelse	for	dem	selv	og	”den	anden”.	På	den	måde	kan	SKAM	bruges	til	at	kva-

lificere	arbejdet	med	den	balancerede	identitet,	der	foreslås	af	skønlitteraturen	(Stidsen,	2016),	

og	som	dette	projekt	har	arbejdet	indenfor.	
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7.	KONKLUSION	
Bachelorprojektet	er	blevet	til	som	følge	af	egen	og	elevinformanters	oplevelse	af	 introjektiv	

identifikation	og	imaginativ	empati,	udtrykt	ved	en	form	for	”besættelse”,	i	mødet	med	den	nor-

ske	ungdomsserie,	SKAM,	hvor	serien	gled	ind	i	den	reale	virkelighed	og	forårsagede	en	særlig	

affektiv	og	kropslig	indlevelse.	Derfor	afstedkom	det	undring,	da	SKAM	i	læremidler	blev	redu-

ceret	til	basisdanske	analysefærdigheder	og	nabosprogsforståelse.	

Af	folkeskolens	formålsparagraf	fremgår	det,	at	skolen	skal	bidrage	til	elevernes	”alsidige	ud-

vikling”,	hvortil	danskfagets	fagformål	foreskriver	”udvikling	af	personlig	og	kulturel	identitet”.	

Jeg	har	således	arbejdet	indenfor	en	identitetsdansk	fagdiskurs	ud	fra	hypotesen	om,	at	SKAM	

besidder	et	overset	identitetsdannende	potentiale,	der	bør	udnyttes	i	videre	udstrækning,	end	

det	er	tilfældet	i	de	fremhævede	læremidler	fra	CFU,	Clio	og	Norden	i	Skolen.	Formålet	har	så-

ledes	ikke	været	at	reducere	dansk	til	et	selvudviklingsfag,	der	afskriver	færdigheder	og	klassi-

kerlæsning.	Det	har	snarere	været	at	argumentere	for	en	danskundervisning,	der	åbner	for	fik-

tion,	eksemplificeret	ved	SKAM,	i	hele	sin	bredde,	således	at	fx	identitetsdannende	potentialer	

ikke	går	tabt.	Det	førte	til	problemformuleringen:	
	

Hvordan	kan	arbejdet	med	den	norske	netdramaserie,	SKAM,	som	æstetisk	tekst	i	dansk-

undervisningen,	medvirke	til	kvalificering	af	udskolingselevers	identitetsdannelse?	
	
Fiktion	som	SKAM	er	en	stemme	blandt	mange,	når	elever	skal	danne	deres	identitet.	Dog	peger	

elevinformanternes	udsagn	på,	at	serien	er	særlig	kvalificeret	til	identitetsdannende	arbejde.	

Gennem	deres	 oplevelse	med	 serien	 og	 dennes	 tematisering	 af	 jeg/du-forholdet	 fremhæves	

både	selvreferencen	og	horisontudvidelsen,	der	kvalificerer	deres	selvfordoblende	adfærd	ved	at	

give	eleverne	mulighed	for	at	træde	ift.	dem	selv	og	blive	klogere	på	egen	og	andres	virkelighed.	

Dette	er	vigtigt	i	identitetsdannelsen.	

Endv.	ses	det,	at	alle	elevinformanter	fascineres	af	æstetik	–	både	i	Klovn	og	SKAM	–	der	frem-

kalder	affektive	og	kropslige	reaktioner.	Eleverne	giver	her	udtryk	for	kropslig	empati	og	pro-

jektiv	identifikation,	idet	de	genkender	ubehaget	ved	et	ansigtstab	og	indtænker	sig	selv	i	for-

tællingen:	Hvad	ville	 jeg	selv	have	gjort?	Dog	er	det	ikke,	som	antaget,	en	selvfølge	med	den	

imaginative	empati	og	introjektive	identifikation,	som	jeg	selv	oplevede,	da	jeg	så	SKAM,	hvorfor	

en	kvalificering	af	arbejdet	med	identitetsdannelse	også	må	bero	på	andre	forhold.	

Projektet	 peger	 derfor	 på	den	 gode	 anderledeshed,	 der	 kan	 udledes	 af	 elevernes	møde	med	

SKAM,	bl.a.	ift.	muslimer.	SKAM	bidrager	til	omverdensnysgerrighed	og	horisontudvidelse	ved	på	
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en	gang	at	tilbyde	rødder	 i	form	af	stabile	og	forankrende	identitetsbilleder	og	samtidig	give	

fødder	ved	at	åbne	for	selvudvikling.	Ved	at	have	øje	for	den	gode	anderledeshed	og	ikke	blot	

rette	serien	mod	en	velmenende	identitetsdiskurs,	kan	arbejdet	med	SKAM	som	æstetisk	tekst	

komplettere	elevernes	egenverden.	

Identitetsdannelse	rækker	ud	over	skolen	og	danskfaget	og	må	ses	som	en	livslang	proces,	der	

ikke	 indfanges	efter	et	undervisningsforløb	af	 fire	 lektioner	eller	et	 interview	af	halvandens	

times	varighed.	De	konklusioner,	der	her	anføres,	kan	således	ikke	gøres	almengyldige	–	hertil	

hviler	empirien	på	et	for	snævert	grundlag	–	men	alligevel	mener	jeg,	at	der	tegner	sig	et	billede	

af,	at	arbejdet	med	SKAM	kan	kvalificere	arbejdet	med	udskolingselevers	identitetsdannelse.	

	
7.1.	WHAT	YOU	TEST	IS	WHAT	YOU	GET	
I	februar	indgik	et	flertal	i	Folketinget	en	aftale	om,	at	de	Nationale	Test,	der	blev	indført	i	2010,	

næste	år	skal	genoptages	 i	en	revideret	og	 forbedret	udgave	og	på	sigt	erstattes	 (Svendsen,	

2020).	Beslutningen	kommer	efter,	at	flere	lærere	og	forskere	i	en	årrække	har	rejst	kritik	af	

disse	for	ikke	at	være	brugbare	og	pålidelige.	Bl.a.	har	professorerne	Svend	Kreiner	og	Jeppe	

Bundsgaard	lavet	en	grundig	analyse	af	læsetesten	for	8.	kl.	og	vurderet,	at	testene	bør	droppes	

som	følge	af	for	lav	reliabilitet	og	validitet;	man	tester	ikke	det,	man	vil,	og	målingerne	er	upræ-

cise	(Aisinger,	2019).	

Bundsgaard	peger	ligeledes	på	bivirkninger	ved	testsystemet,	efter	han	i	en	undersøgelse	fra	

2016	kunne	konkludere,	at	næsten	halvdelen	af	de	adspurgte	lærere	underviste	mhp.,	at	ele-

verne	skulle	forbedre	deres	testresultater;	fænomenet	”teaching	to	the	test”.	Dette	afstedkom-

mer	et	øget	 fokus	på	 læse-	og	ortografifærdigheder,	der	også	afspejles	 i	 forskningsprojektet	

”Danskfagets	 læremidler”,	 der	 viste	 en	 tendens	 til,	 at	 dannende	 elementer	 som	selvstændig	

tænkning	og	fortolkning	blev	nedtonet	til	fordel	for	stavetræning	og	litteraturanalyse	(Middel-

boe,	2017).	If.	Bundsgaard	opstår	en	diskrepans	mellem	folkeskolens	dannelsesideal	samt	er-

klærede	mål	om	en	mere	virkelighedsnær	skole	og	testens	fokus	på	mikrofærdigheder	(Ravn,	

2016).	

Evalueringsforskeren	 David	 Clarke	 benævner	 dette	 backwash-effekten	 og	 betoner,	 hvordan	

evaluering	virker	tilbage	på	elever	og	læreres	opfattelse	af,	hvad	faget	er,	og	hvad	der	bør	prio-

riteres	i	undervisningen	(Skott,	Jess	&	Hansen,	2014).	Et	overvejende	fokus	på	færdigheder	kan	

derfor	tolkes	som	et	resultat	af	testkulturen.	Noget	tyder	altså	på,	at	skolen	har	behov	for	et	nyt	

evalueringssystem,	hvis	dannelsen	skal	have	mere	plads	på	skoleskemaet.	
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I	karakteristikken	af	læremidlers	brug	af	SKAM	kritiserede	jeg	disse	for	kun	at	evaluere	på	fær-

digheder	og	rejste	spørgsmålet:	Hvordan	evalurer	man	på	dannelse?	Det	bliver	interessant	at	

se,	om	det	er	en	opgave,	der	bliver	taget	op	i	udarbejdelsen	af	de	nye,	og	eftersigende	forbed-

rede,	Nationale	Test.	
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Antal	anslag:	24180	
	
9.	BILAG	1:	TRANSKRIPTION	AF	ANVENDTE	PASSAGER	FRA	ELEVINTER-
VIEW		
Dette	bilag	indeholder	en	transskription	af	udvalgte	og	anvendte	passager	fra	elevinterviewet	

med	Sofie,	Laura	og	Anton.	Transskriptionen	er	foretaget	så	tæt	på	ordret	som	muligt,	men	det	

er	ikke	noteret	hver	gang	interviewer,	J,	tilkendegiver	forståelse,	fx	”ja”	og	”hmm”.	Pauser	er	

skrevet	med	…,	mens	observationer,	præcisering	af	sæsoner	og	episoder	(S,	E)	og	karakterer	

samt	anonymisering	af	navne	skrives	i	[	].	(…)	markerer,	at	der	mellem	to	udsagn	er	fjernet	dele	

af	interviewet,	idet	disse	er	fundet	irrelevante	for	projektet.	

	
1.13.05-1.14.05:	Om	at	lære	norsk		
Sofie:	Jo,	jeg	synes	også,	at	det	er	interessant,	at	de	har	lavet	den	i	så	mange	andre	lande.	Nu	så	

jeg	lidt	fra	Frankrig	i	morges,	da	jeg	prøvede	at	finde	en	scene...	Og	der	var	noget	med	Italien	og	

USA,	og	det	er	jo	blevet	kæmpestort	over	hele	verden.	Og	det	synes	jeg…	Sådan	en	lille	norsk	

serie,	der	bare	starter	med	at	blive	sendt	på	NRK,	er	blevet	sådan	en	kæmpe…	Ja,	og	også,	at	det	

bliver	brugt	i	danskundervisningen.	Det	viser	jo	bare,	at	det	kan	noget	helt	andet	end	alt	andet.		
	
Laura:	Jeg	begyndte	også,	da	jeg	så	den	første	gang	–	det	var	på	NRK	–	der	begyndte	jeg	at	bruge	

norsk	ordstilling	og	sådan	noget,	fordi	man	bliver	helt	besat-agtig.	Eller	sådan,	det	er	det	eneste,	

man	har	inde	i	hovedet.		
	
J:	Lærte	du	norsk?		
	
Laura:	Ja,	det	synes	jeg	i	hvert	fald.	Sådan	da	jeg	så	den	første	gang…	De	to	første	sæsoner	eller	

sådan	noget,	der	brugte	jeg	undertekster,	men	så	er	det	som	om,	at	man	lærer	mere	og	mere,	

og	til	sidst	behøvede	jeg	ikke	at	bruge	undertekster	mere.		

	

56.03-57.03:	Om	at	kunne	relatere	til	SKAM		
J:	Er	det	rigtigt	forstået,	at	nogle	af	de	ting	de	oplever	i	SKAM,	har	man	selv	prøvet	eller	haft	inde	

på	livet?		
	
Sofie:	Ja,	at	være	langt	nede.	Altså	helt	nede.	Helt	ude	ved	kanten,	som	der	også	står	nogle	gange	

i	de	der	beskrivelser	af	afsnittene.	At	de	er	ude	på	kanten,	og	det	kommer	de	alle	sammen	igen-

nem,	og	det	synes	jeg	er	meget	fedt,	at	de	får	med,	fordi	der	er	mange	unge,	der	på	et	eller	andet	

tidspunkt	føler	det	sådan.	Og	så	kan	det	være,	at	det	er	skolen	eller	vennerne	eller	sådan	noget…	
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Og	det	gør	bare,	at	man	kan	relatere	til	SKAM	på	en	helt	anden	måde	end	nogen	andre	serier,	

jeg	har	set.	Fordi	det	er	så	tæt	på	en.	Selvom	nu	ved	jeg	godt,	at	de	er	lidt	ældre	end	os,	og	der	

er	nogle	andre	ting	med,	men	der	er	mange	følelser	og	tanker	og	sådan,	som	man	godt	kan	re-

latere	til,	og	det,	synes	jeg,	gør	serien	bedre.	Hvis	nu	den	havde	været	amerikansk,	så	havde	det	

hele	måske	været	sådan	lidt	mere	overdrevet	og	pudset	og…	Jeg	synes,	det	er	meget	fedt,	at	det	

er	så	tæt	på	os.		

	
Om	scener,	der	gjorde	indtryk		
47.52-48.28:		
Anton:	Jeg	synes	ikke	rigtigt,	der	er	nogle,	der	er	ubehagelige,	men	hvis	jeg	skulle	tage	en,	så	

var	det	lidt	der,	hvor	jeg	tror,	at	Isak	lige	har	været	inde	at	snakke	med	hende	Emma,	hvor	hun	

har	sagt,	at	det	er	2016,	og	han	sagtens	kan	springe	ud	af	skabet,	hvor	han	kommer	udenfor	og	

siger,	at	de	skulle	gå,	og	så	ham	–	jeg	ved	ikke,	hvad	han	hedder	[Mahdi]	–	men	så	siger	han	et	

eller	andet	med,	at	han	skal	til	familiefest,	og	der	Isak	er	jo	sådan	helt	ude	på	kanten	og	er	ved	

at	springe	i	luften,	og	så	skubber	han	ham	så	ind	i	muren	[S3,	E5].	Det,	synes	jeg,	var	lidt	synd	

for	Isak,	fordi	der	var	han	jo	fuldstændig	stresset.	
	
33.32-34-25	og	44.28-44.57:	
Sofie:	Altså,	jeg	har	to	scener,	som	jeg	lagde	meget…	Nej,	tre	scener,	der	fyldte	meget.	Nu	kan	

jeg	lige	tage	dem	fra	sæson	3	først.	Det	var	den,	hvor	Sonja	siger	til	Isak,	at	han	er	manisk,	Even	

[S3,	E8].	Der	blev	jeg	meget	ked	af	det	på	Isaks	vegne,	fordi	det	kommer	meget	overvældende	

til	ham,	og	han	har	jo	sagt	det	der	til	Even	med,	at	”Jeg	vil	ikke	have	flere	syge	mennesker	i	mit	

liv”	efter	det	med	hans	mor.	Og	så	blev	jeg	bare…	Så	fik	jeg	det	bare	sådan	mærkeligt	med	det,	

fordi	Even	jo	havde	haft	det	så	godt,	og	de	havde	været	så	søde	sammen,	og	så	skete	det	der.	Og	

så	blev	jeg	også	ked	af	det,	ligesom	Isak	blev.	Ja,	det	er	også	derfor,	jeg	har	taget	den	med,	fordi	

jeg	synes,	det	en	ret	fed	twist	i	serien,	at	han	også	er	syg,	og	det	gør	også	noget	godt	for	resten.		

(…)		

Jeg	har	også	en	med	Sana,	jeg	ikke	synes	var	rar	[S4,	E8].	Den	synes	jeg	ikke…	Jeg	synes	også,	

det	var	sejt,	at	hun	ringede	og	sagde	”Nu	skal	jeg	vide…”,	men	jeg	synes	ikke,	det	var	så	rart	at	

opleve,	hvordan	hun	reagerer.	Jeg	tænkte	sådan	lidt:	”Hvad	nu,	hvis	det	var	mig,	der	var	der?”	

Også	fordi	hun	hele	tiden	har	været	sådan	hende	den	seje,	der	ikke	gav	en	fuck	for,	hvad	alle	

andre	sagde	og	synes,	og	så	kan	man	se,	at	det	hele	bare	er	brudt	sammen	for	hende.	Det	kunne	

jeg	godt	lidt	selv	mærke	på	en	eller	anden	måde.	Det	synes	jeg	ikke	var	så	rart	at	kigge	på.		
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26.21-27.51:	
Anton:	Jeg	har	taget	sæson	2	episode	4.	Det	er,	hvor	de	tager	op	til	–	jeg	ved	ikke,	om	det	er	

skihytten	–	men	det	er	 i	hvert	 fald	oppe	 i	hytten	oppe	på	bjerget.	Den,	synes	 jeg,	var	meget	

spændende,	fordi	ham	der	Kasper	også	var	rimeligt	mystisk,	og	jeg	som	dreng	kan	jo	godt	lide	

gyser	og	sådan	noget.	Og	den	aften	får	de	også	snakket	om	alle	deres	problemer,	og	al	spændin-

gen	bragte	de	ind	i	en	episode.	Det,	synes	jeg	også,	var	spændende	at	se.		
	
Laura:	Jeg	har	taget	der,	hvor	de	synger	”Imagine”.	Der	fik	jeg	kuldegysninger,	fordi	det	er	en	

af	mine	yndlingssange.	Og	det	der	med,	at	Even	først	starter	med	at	synge,	og	så	kommer	Isak,	

og	så	synger	alle	til	sidst.	Og	det	var	bare	sådan…	Ja,	en	rigtig	god	scene,	og	det	var	godt	filmet.	

Og	så	har	jeg	også,	hvor	Isak	kommer	til	Jonas	[Isak	fortæller	Jonas,	at	han	er	homoseksuel],	og	

Jonas	laver	lidt	sjov	med	det	og	også	prøver	at	hjælpe	Isak	med	problemerne	og	med	Even	og	

sådan	noget.	Og	det,	synes	jeg	bare,	er	en	megagod	ven.	Altså,	måden	han	håndterer	det	på.		

	
Om	horisontudvidelse		
1.04.12-1.08.25:	
J:	Kan	I	prøve	at	fortælle,	om	der	er	noget,	I	tager	med	jer	fra	serien?	Det	kunne	være	noget	

musik,	et	budskab,	et	tema?	
	
(…)	
	
Laura:	Jeg	fandt	også	ud	af,	at	muslimer	ikke	må	drikke	vand,	når	de	faster.	Det	vidste	jeg	ikke.	

Det,	synes	jeg,	var	ret	sygt	i	hovedet.		
	
Sofie:	Jeg	synes	faktisk	også,	at	det	var	ret	interessant	at	opleve	hendes…	Fordi	tit	så	tænker	

man,	at	det	er	meget	stramt	med	muslimer.	Man	tænkte	lidt	inden,	man	så	serien,	at	hun	[Sana]	

havde	mange	regler,	men	det	er	noget,	hun	selv	vælger.	Det	er	slet	ikke	så	slemt.	De	lever	som	

en	helt	almindelig	norsk	familie,	og	de	har	venner	på	besøg.	Altså,	alting	er	helt	normalt.	Det,	

synes	jeg,	var	meget	fedt	at	se	den	muslimske	kultur	for	hende.		
	
Anton:	Det	er	jo	noget,	de	selv	styrer	fra	familie	til	familie.	Det	er	sådan,	jeg	ser	det.	Der	hvor	

Noora	snakkede	med	Sana	om	sine	problemer,	som	ingen	andre	vidste.	Altså	jo	Eva,	men	vidste	

ikke	rigtigt	det,	der	skete,	og	så	spurgte	hun,	om	hun	ikke	nogle	gange	bare	havde	lyst	til	at	

drikke	sig	stangbacardi	og	så	sove	med	en	eller	anden	random	fyr,	men	det	var	noget	med,	at	

troen	var	stærkere	end	lysten	eller	sådan	noget	i	den	stil.		
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Laura:	Men	jeg	har	heller	aldrig	set	en	serie	eller	en	film	følge	en	muslim	før.	Det	var	ret	spæn-

dende,	og	det	var	godt,	synes	jeg.		
	
Sofie:	Og	det	var	også	meget	interessant,	for	man	kan	hurtigt	komme	til	at	træde	folk	over	tæ-

erne.	Og	jeg	synes,	at	de	gør	det	på	en	rigtig	god	måde.	Bare	at	tage	det	og	så	kigge	på	det	uden	

at…	For	der	ville	godt	være	nogle,	der	kunne	blive	lidt	provokerede	af	det,	men	jeg	føler,	at	de	

gør	det	på	en…	Ja,	man	kunne	faktisk	 ikke	have	tacklet	det	meget	bedre.	Det	er	bare	en	god	

måde	at	lave	det	på.		
	
Laura:	Også,	at	de	følger	en…	Eva	og	Noora,	der	er	sådan	meget	normale.	Der	er	lidt	med	fami-

lien	ved	Noora.	Men	så	følger	de	et	homoseksuelt	forhold	og	en	muslim,	og	hvordan	Sana	ser	på	

tingene.	
	
J:	Så	er	det	rigtigt	forstået,	at	det	er	positivt,	at	man	følger	forskellige,	og	man	lærer	noget	af	at	

se…		
	
Sofie:	Derfor	synes	jeg	også,	det	havde	været	fedt	at	følge	en	heterodreng,	fx	Jonas	eller	ham	

deres	anden	ven	Mahdi.	Ham	synes	jeg	var	ret	sjov.	Ham	kunne	de	også	godt	have	fulgt,	synes	

jeg.	Så	fik	man	endnu	mere	med.		
	
(…)	
	
J:	Så	at	have	fået	en	heterodrengs	perspektiv?		
	
Sofie:	Ja,	så	synes	jeg,	at	den	havde	været	fuldendt	på	en	eller	anden	måde.	Eller	det	er	den	jo,	

men	hvis	nu…	De	bruger	de	to	første	sæsoner	på	to	på	en	måde	helt	almindelige	piger	uden	de	

største	udfordringer,	det	er	mest	bare	med	kærester.	Og	så	kommer	der	pludselig	bare	noget,	

hvor	man	tænker	”Wow,	det	var	faktisk	fedt.	Det	ser	man	ikke	så	tit.”	Det,	synes	jeg,	var	ret	fedt,	

så	det	kunne	have	været	fedt	lige	at	få	den	sidste	med	også.		
	
Laura:	Så	kunne	pigerne	også	lærer	noget	om,	hvad	der	foregår	i	en	drengs	hoved.	Vi	ved	jo	

godt,	hvad	der	foregår	i	pigernes	hoved.	
	
Sofie:	Så	tror	jeg	også,	den	havde	været	endnu	federe	for	drenge	at	se.	Det	er	ikke,	fordi	den	

ikke	er	fed	for	drenge	at	se,	men	lige	nu	er	den	sådan	lidt	mere	en	tøse-serie,	fordi	det	er	meget	

piger	og	en	dreng,	der	er	vild	med	en	dreng,	og	man	kan	sådan	lidt…	Men	hvis	der	havde	været	

en	heterodreng	med,	så	tror	jeg,	at	de	fleste	drenge	også	ville	synes,	at	den	var	endnu	federe.		
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J:	Hvad	tænker	du	om	det,	Anton?		
	
Anton:	Man	vil	jo	rigtig	gerne	se	en	heterodreng,	som	også	bliver	fulgt	i	en	sæson.	Men	så	igen,	

så	kunne	man	også	prøve	at	se,	hvordan	det	nu	var	en	pige,	der	var	lesbisk.	Så	kunne	man	også	

prøve	at	se	hendes	perspektiv.		

	
1.10.20-1.11.04:	
Sofie:	Nej,	jeg	føler	sådan	lidt…	Man	ser,	at	der	er	mange	forskellige	mennesker.	Der	skal	være	

plads	til	alle,	og	det	synes	jeg,	man	lærer	i	SKAM.	Det	er	også	noget,	de	snakker	meget	om,	at	det	

er	et	stort	samfund	med	mange	forskellige	mennesker,	men	alle	skal	kunne	være	her.	Og	det	

synes	jeg,	at	de	er	ret	gode	til	også.	At	vise,	at	det	er	der	plads	til.	At	det	skal	der	være	plads	til,	

og	det	synes	jeg	godt,	man	kan	lære	noget	af.	
	
Laura:	Og	så	synes	jeg,	der	hvor	Sana	og	Isak	sidder	og	snakker	på	den	der	bænk,	der	kommer	

der	også	nogle	øjenåbnere	[S4,	E7].	Det	havde	jeg	slet	ikke	tænkt	over.		
	
Sofie:	Det	er	også	derfor,	jeg	har	taget	den	med,	for	det	synes	jeg	også	var	meget	lærerigt.		
	
Laura:	At	når	hun	gik	med	sin	bror,	kunne	broren	blive	spyttet	på,	fordi	de	troede…	Ja,	at	alt	

muligt.		
	
Anton:	Jeg	synes,	at	man	lærer	meget	om,	hvordan	man	skal	håndtere	drama.	Det	synes	jeg,	det	

handler	mest	om.		

	
1.11.16-1.11.44:	Om	sekundær	erfaringsdannelse	
Sofie:	Du	får	næsten	nogle	erfaringer	ved	at	se	de	fejl,	de	begår.	Og	du	kan	jo	se,	at	det	havde	

jeg	ikke	gjort.	Jeg	havde	reageret	sådan	her.	Man	tænker	over	nogle	ting,	som	jeg	ikke	tror,	man	

tænker	over,	hvis	man	ikke	har	set	serien.	Man	tænker	over,	hvordan	man	opfører	sig	sammen	

med	andre	i	sådan	nogle	situationer,	som	de	kommer	i,	i	hvert	fald.	Og	det,	tror	jeg,	er	meget	

lærerigt.	
	
J:	Så	man	oplever	det	som	en	erfaring,	man	kan	tage	med	sig?		
	
Sofie:	Ja,	på	en	måde.		
	
Laura:	Ja.		

	
48.57-51.36:	Æstetikken	i	SKAM	
J:	Du	kan	godt	lide	slowmotion-scenerne,	Laura?		
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Laura:	Nej,	men	det	giver	bare	en	sådan	anden	følelse,	end	hvis	det	bare	havde	været	normalt.		
	
Sofie:	Jeg	synes,	det	er	fedt	med	slowmotion-scenerne.	Alle	de	der,	hvor	de	bare	kommer	gå-

ende…	Altså,	det	er	jo	også	meget	ikonisk	for	SKAM,	men	det	er	bare	fedt.	Det	gør	noget	andet,	

end	hvis	det	bare	havde	været…	Det	bliver	lige	lidt	mere	dramatisk	og	lidt	federe.		
	
Laura:	Jeg	synes	også	noget	andet,	som	gør	serien	sådan…	Jeg	viste	nogle	afsnit	til	min	mormor,	

og	så	sagde	hun	sådan:	”Øj,	der	går	da	godt	nok	lang	tid	mellem,	at	de	siger	noget.”	Men	det	er	

jo	for	at	gøre	den	mere	realistisk.	Og	der	er	mange	pauser,	hvor	der	går	rigtig	lang	tid,	før	den	

næste	replik	kommer.	Det	kan	jeg	meget	godt	lide.		
	
Sofie:	Ja,	der	fx	hvor	Noora	er	inde	på	sit	værelse,	hvor	jeg	tænkte:	”Hold	da	op,	nu	er	der	godt	

nok	ikke	sket	noget	 i	 lang	tid”	og	det	var	næsten	sådan…	Det	var	virkelig	 lang	tid,	men	man	

kedede	sig	ikke,	når	man	så	det,	fordi	man	forstod	jo	godt,	når	man	så	det,	hvad	der	skete,	uden	

at	der	blev	sat	ord	på	det.	Det	synes	jeg…	Det	var	jo	godt	instrueret	og	godt	spillet.	Det	synes	

jeg,	SKAM	er	god	til	i	forhold	til	så	mange	andre	serier.		
	
Anton:	Altså,	der	var	nogle	steder,	hvor	jeg	havde	lyst	til	at	trykke	på	den	der	plus-fem-sekun-

der-frem,	fordi	det,	synes	jeg,	var	lidt	kedeligt	at	sidde	og	vente	på.	Altså,	de	sagde	jo	ikke	noget	

som	helst,	og	så	gik	der	bare	en	lang	stille	pause.	Det	kunne	jeg	kun	gøre	på	iPhonen,	det	kunne	

jeg	ikke	gøre	på	den	anden	mobil.		
	
J:	Så	det	blev	kedeligt?		
	
Anton:	Ja,	men	man	måtte	jo	se	det,	så	det…		
	
Sofie:	Men	noget	andet	jeg	også	synes,	de	er	gode	til	i	SKAM.	De	er	gode	til	de	der	slowmotion	

scener,	men	så	er	de	også	gode	til,	når	det	så	er	dramatisk	og	kaotisk,	så	gøre	det	endnu	mere…	

Altså	fx	der	hvor	Isak	stormer	ud	af	hotelværelset	for	at	finde	Even,	der	kan	man	næsten	bare	

på	måden,	det	bliver	filmet	på…	Han	stormer	igennem	lobbyen,	og	det	er	meget	dramatisk,	og	

det	går	meget	hurtigt,	hvor	i	rigtig	mange	andre	scener	er	det	meget	stille	og	roligt,	så	det	bliver	

lidt	mere	voldsomt	der.	Det,	synes	jeg,	var	ret	fedt.		
	
J:	Så	der	er	også	noget	filmteknisk,	der	gør	den	fed?		
	
Sofie:	Ja,	og	så	er	der	jo	også	det	med,	at	man	ser	dagen	og	tidspunktet.		
	
J:	Med	de	gule	bogstaver?		
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Sofie:	Ja,	det	kunne	jeg	godt	lide.			
	
Laura:	Det	gør	det	lidt	mere…	Det	er	sådan	SKAM.	Og	det	der	med	beskederne	på	telefonen.	Det	

havde	man	heller	ikke	set	før.	

	
51.55-52.20:	Om	karakternes	Instagram-profiler		
Laura:	Jeg	synes	også,	at	fraklippene	gør	noget	fedt	ved	det,	som	man	heller	ikke	har	set	andre…	

Og	det	der	med,	at	de	har	deres	Instagram.	Altså,	at	karakteren	har	en	Instagram.	Da	jeg	så…	Da	

den	kom	ud,	der	synes	jeg,	det	var	vildt	fedt,	at	man	ligesom…	At	karakteren	bliver	ægte,	fordi	

den	også	har	en	Instagram,	som	den	ligger	opslag	op	på	og	sådan	noget.	
	
J:	Fulgte	du	karaktererne?		
	
Laura:	Ja.		

	
16.35-22.57:	Om	yndlingssæsoner		
Laura:	Min	yndlingssæson	er	sæson	3.	Jeg	ved	ikke…	Jeg	elsker	sådan	film	og	serier,	hvor	to	

drenge	finder	kærligheden,	fordi	jeg	synes,	det	er	så	sødt.	Og	så	er	de	også	begge	to	meget	pæne	

at	se	på.	Og	jeg	elsker	historien	med,	at	Even	er	bipolar,	og	at	Isak	gerne	vil	have	ham	alligevel.	

Også	selvom	Sonja	prøver	at	ødelægge	det	mellem	dem.		
	
Sofie:	Ja,	jeg	har	også	sæson	3.	Det	er	også,	fordi	jeg	kan	godt	lide	Isak	i	den	sæson.	Og	så	kan	

jeg	bare	godt	lide	hele	deres	kærlighedshistorie.	Jeg	synes,	den	er	meget	sød	også	i	forhold	til	

alt	det,	der	sker	med,	at	Even	er	syg,	og	så	at	han	bare	tager	ham	alligevel,	og	så	ender	de	med	

at	flytte	ind	sammen.	Jeg	synes	bare,	at	det	er	sødt.	Jeg	kan	godt	lide	sådan	nogle	historier.		
	
Anton:	Jeg	har	valgt	sæson	2,	fordi	der	foregår	rigtig	rigtig	rigtig	meget	i	den,	og	der	er	rigtig	

meget	drama.	Altså,	den	synes	jeg	også	ville	passe	lidt	mere	til	mig,	fordi	jeg	var	ikke	så	vild	

med	sæson	3.	Selvfølgelig	er	det	en	god	sæson,	men	jeg	synes	bare	ikke,	at	der	foregik	så	meget.	

Altså,	der	var	ikke	lige	så	meget,	der	skete	i	forhold	til	sæson	2.	Altså,	det	er	meget	on	and	off	i	

sæson	2	med	Noora	og	William,	og	jeg	synes	også,	at	det	er	sjovere	at	se,	når	der	er	de	der	fester,	

fordi	det	er	der,	der	sker	mest.	Og	det	var	der	rigtig	rigtig	meget	af	i	sæson	2.		
	
(…)		
	
Anton:	Nej,	jeg	synes,	at	sæson	3	er	også	okay	spændende,	men	sæson	1	var	også	rimelig	kede-

lig.	Og	jeg	synes	også	bare,	at	i	sæson	2	og	sæson	3,	der	virker	de	sådan	lidt	mere	voksne.	Og	i	
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sæson	1	er	det	meget…	Ja,	jeg	ved	ikke.	Altså,	kæresteproblemer	på	den	barnlige	måde.	Jeg	ved	

ikke	lige,	hvordan	man	skal	forklare	det,	men	der	synes	jeg	bare	ikke,	at	der	foregik	så	meget.	

Der	var	ikke	så	meget	spænding	lige	der.	Men	jeg	synes	også,	at	det	er	megairriterende…	Det	er	

nok	for	at	få	det	til	at	vare	lidt	længere	tid,	altså	at	det	ikke	skal	overstås	så	hurtigt,	men	når	de	

snakker	om…	Hvis	nu,	der	er	to,	der	har	nogle	problemer,	og	de	så	snakker	sammen,	at	perso-

nen,	der	har	problemet,	at	de	så	ikke	bare	siger	det,	som	det	er.	Fordi	hvis	det	var	en	selv,	så	

ville	man	jo	godt	kunne	forstå	det	og	ville	tilgive	den	person,	men	de	vælger	at	udelade	noget,	

så	der	altid	er	noget	tvivl,	og	der	kommer	flere	problemer.	
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10.	BILAG	2:	INTERVIEWGUIDE	
Interviewguiden	er	lavet	med	inspiration	fra	Tanggaard	og	Brinkmann	(2020b).	

	
Interviewguide	”SKAM	og	identitetsdannelse”		

– Introduktion:	Interviewet	handler	om	dine	oplevelser	med	at	se	den	norske	ungdoms-
serie	SKAM	

– Anonymitet:	Dit	navn	vil	blive	anonymiseret		
– Lydoptage:	Interviewet	vil	blive	optaget	på	min	smartphone	og	transskriberet.	Trans-

skriptionen	kan	fremsendes	til	gennemlæsning,	hvis	I	ønsker	dette.	Lydoptagelse	slet-
tes	umiddelbart	efter	endt	bacheloreksamen.		

– Tid:	Interviewet	vil	tage	max	1,5	time.		
Tema		 Interviewspørgsmål	

Elevernes	umiddelbare	ople-
velse	med	at	se	SKAM	

• Kan	I	prøve	at	fortælle,	hvad	I	lagde	mest	mærke	til,	
da	I	så	SKAM?	

Elevernes	identifikation	med	
SKAM-universet	

Kan	I	prøve	at	fortælle	om…		
• Jeres	yndlingsperson(er)	fra	SKAM?		
• En	eller	flere	personer	I	ikke	kunne	lide/ikke	for-

stod?	
• Jeres	yndlingssæson?		
• Den	sæson	I	mindst	kunne	lide/fangede	jer	mindst?		
• Jeres	yndlingsepisode?	(enten	hel	episode	eller	

webisode)		
• En	scene/klip/episode,	der	gjorde	særligt	indtryk	på	

jer?	(en	scene	I	husker	særligt	godt)		
• 	En	scene,	du	synes	var	ubehagelig	at	overvære?	

(gav	en	dårlig	følelse	i	kroppen,	gjorde	jer	kede	af	
det	etc.)		

• Et	tema	du	synes	var	særligt	interessant/gjorde	
særligt	indtryk	på	dig?		

• Noget	du	tager	med	dig	fra	serien?	(et	budskab,	mu-
sik,	læring	andet?)		

Er	der	noget,	vi	ikke	har	be-
rørt,	som	I	synes,	det	er	rele-

vant	at	få	med?	
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11.	BILAG	3:	UNDERVISNINGSPLAN		
	

Tema	for	forløb:	Den	norske	ungdomsserie	SKAM	 Uge	11	(8	lektioner	af	50	min.)	

SAMMENHÆNG	

Læringsforudsætninger:	
- 9.	klasse		
- 20	elever	
- Ca.	halvdelen	af	klassen	har	set	alle	fire	sæsoner	af	SKAM		
- Klassen	har	ikke	tidligere	arbejdet	med	SKAM	i	danskundervisningen	

	
Rammefaktorer:		

- A6-kort	(forskellige	farver)		
- Abesnot		
- https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/billedbeskaering	
- Smartphone/kamera		
- Computer/smartphone	med	redigeringsprogram		

MÅL	
Arbejde	med	den	æstetiske	tekst	SKAM	som	kilde	til	”udvikling	af	elevernes	per-
sonlige	og	kulturelle	identitet”	(fagformål	stk.	3).	

– Elevernes	fortolkning	af	identitetsfremstillinger		
– Elevernes	analyse,	fortolkning	og	stillingtagen	til	SKAMs	æstetik	

INDHOLD	

Mandag	d.	9.	marts	kl.	8.00-9.40:		
Lektie:	Første	afsnit	af	sæson	1	(CFU	eller	DR	TV)		

1. To	min.	tænketid/søgetid.	Derefter	brainstorm	i	plenum:	Hvad	ved	I	om	
serien	på	forhånd?	Hvad	ved	I	om	norsk	ungdomskultur?		

2. Overblik:	Hvad	har	vi	set	i	afsnit	1?	
3. Plenum:	 Se	 webisode	 ”Vår	 skyld”	 og	 stil	 tre	 spørgsmål	 eleverne	 kan	

vælge	mellem	at	besvare	skriftligt/mundtligt:		
a) Hvorfor	tror	du,	Eva	lyver	om	sin	karakter?		
b) Hvad	synes	du	om,	at	Eva	lyver	om	sin	karakter?		
c) Hvad	ville	du	selv	have	gjort?		

4. Gruppedrøftelse:	Drøft	 hinandens	udsagn.	Vælg	 et	 citat/flere	 citater	 i	
gruppen,	der	skrives	på	kort	og	lægges	i	en	skål	(anonymt).		

5. Opsamling	i	plenum	m.	udgangspunkt	i	gruppernes	udvalgte	citater	
	
Onsdag	d.	11.	marts	kl.	12.10-13.00:		

1. Opsamling	på	sidste	lektion:	Hvad	fandt	vi	ud	af?	(Gule	kort)	
2. Øvelse:	Find	en	fiktionstekst	(bog,	serie,	 film,	musik,	musikvideo	etc.),	

der	betyder	noget	for	dig/gjorde	et	særligt	indtryk	på	dig.		
3. Grupper:	Drøft	hinandens	tekster	
4. Klovn	som	eksempel:	Jeg	forstår	den	ikke.	Forklar	hvorfor	den	er	fed.		
5. Hvorfor	gjorde	SKAM	indtryk	på	mig?	(S3,	E9)	
6. Grupperne	arbejder	med	andre	klip	fra	SKAM,	som	elevinformanterne	

har	fremhævet,	gjorde	indtryk.	
a. Spørgsmål	med	udgangspunkt	 i	 elevernes	 egne	 synsninger,	 fx	

hvad	synes	du	om	klippet?	Hvad	kunne	du	lide/ikke	lide?	
	

Torsdag	d.	12.	marts	kl.	8.00-9.40:		
Fokus:	Lyd-	og	billedsiden	i	SKAM	(formsprog)		

1. Opsamling	på	sidste	lektion:	Hvad	talte	I	om	i	grupperne?	Hvad	gjorde	
særligt	indtryk	på	jer	i	klippene?	

2. Vise	klippet	”Riot”	(S2,	E7,	16:07-17:26)	og	modellere	analyse	heraf		
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3. Eleverne	 noterer	 de	 tre	 vigtigste	 pointer	 fra	 lærer-analysen	 og	 deler	
med	gruppen		

4. Opsamling	samt	vise	eksempel	på	hjemmelavet	slowmotion-video	(9.B-
video)	

5. Grupperne	får	hver	deres	slowmotion-sekvens,	de	skal	analysere	+	lave	
egen	slowmotion-sekvens		

a. Nødhjælpskonvolutter	med	hjælpespørgsmål	til	alle	grupper	
	
Fredag	d.	13.	marts	kl.	10.00-11.40:		

1. Grupperne	præsenterer	deres	analyse	og	slowmotion-sekvens			
2. Evaluering	af	forløbet		

LÆREPROCES	 Plenum		
Gruppedrøftelser	–	grupper	sammensat	ift.	tryghed		

EVALUERING	

– Elevernes	oplevelse	af	SKAM	i	danskundervisningen		
– Hvad	kan	god	fiktion?		
– Hvad	betyder	æstetikken	for	oplevelsen?		
– Hvilke	valg	har	I	truffet	ift.	jeres	slowmotion-sekvens	og	hvorfor?	
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12.	BILAG	4:	TRANSSKRIPTION	AF	ANVENDTE	PASSAGER	FRA	LITTERATUR-
SAMTALER	I	UNDERVISNINGSFORLØB	
Dette	bilag	indeholder	en	transskription	af	udvalgte	og	anvendte	passager	fra	de	litteratursam-

taler,	der	fandt	sted	som	en	del	af	undervisningsforløbet	om	SKAM.	Transskriptionen	er	foreta-

get	så	tæt	på	ordret	som	muligt,	men	det	er	ikke	noteret	hver	gang	interviewer,	J,	tilkendegiver	

forståelse,	fx	”ja”	og	”hmm”.	Pauser	er	skrevet	med	….	[Utydeligt]	bruges	ved	passager,	der	ikke	

kun	transskriberes	pga.	uklarheder	i	lydoptagelsen.	

	
Gruppe:	01.18-3.43:	Begrundelser	for	valget	af	Klovn		
Mads:	Ja.	Jeg	har	valgt	et	klip	fra	serien	Klovn,	og	klippet	hedder	Lars’	mor	er	mongol.	Og	jeg	har	

valgt	klippet,	fordi	jeg	synes,	det	er	uhyre	morsomt,	og	jeg	døde	af	grin,	da	jeg…	Da	jeg	så	det	

første	gang.	Jeg	er	stor	fan	af	Klovn,	så…	Jeg	er	vant	til	at	blive	godt	underholdt,	og	jeg	blev	rigtig	

godt	underholdt	af	klippet,	så	jeg	fik	det	ud	af	det,	at	jeg	fik	et	smil	på	læben,	og	jeg	blev	i	godt	

humør.	Og	så	ved	jeg,	at	hvis	jeg	er	i	dårligt	humør	eller	har	lyst	til	at	grine	lidt,	så	skal	jeg	bare	

gå	ind	og	se	Klovn.	Ja.		
	
Jeppe:	Så	jeg	har	valgt	den	første	scene	fra	Klovn	the	final,	og	det	er	så	vaskemærke-tricket,	hvis	

I	 ikke	 lige	vidste	det.	Og	 i	 scenen	det	er…	Jeg	synes	bare,	den	var	megasjov,	 fordi…	Det	den	

gjorde	indtryk	på	mig	er,	at	jeg	synes,	det	var	megasjovt,	og	jeg	blev	glad	af	det.	Og	så	var	det,	

at	hvad	jeg	fik	ud	af	det	var,	at	jeg	aldrig	skal	prøve	at	bruge	vaskemærke-tricket	nogensinde,	

fordi	det	ender	nok	rigtig	galt	ligesom	for	Frank.		

	
Plenum:	00.00-02.23:	Hvorfor	er	Klovn	fed?		
J:	Hvad	er	det,	der	er	så	fedt	ved	Klovn?	Jeg	forstår	det	ikke…		
	
Mads:	Jeg	kender	rigtig	mange	andre,	der	synes…	Nu	siger	jeg	ikke,	at	det	kun	er	kvinder,	der	

er	sikkert	også	nogle	mænd,	der	ikke	kan	lide	det.	Altså,	jeg	har	det	meget	fra	min	Tante.	Hun	

kan	jo	ikke	holde	ud	at	se	Klovn,	for	hun	synes,	det	er	så	tåkrummende	og	så	ubehageligt	at	se	

og	mærkeligt	og	ulækkert,	og	nogle	får	kvalme	af	at	se	det.	Jeg	kan	ikke	forstå	det,	men	jeg	synes,	

det	er…	Grunden	til,	jeg	godt	kan	lide	at	se	Klovn,	det	er,	fordi	det	er	en	overdrevet	virkelighed	

af	pinlige	situationer.	Og	nogle	gange	så	er	pinlige	situationer	virkelig	sjove.	Altså,	vi	kender	alle	

sammen	godt,	hvis	vi	har	en	ven	eller	veninde,	som	fortæller	en	megapinlig	historie.	Men	det	er	

ligesom	det,	som	er	idéen	med	Klovn.	Det	er	jo	to	midaldrende	ulækre	mænd,	som	egentlig	på	

en	eller	anden	måde	har	styr	på	deres	 liv.	 I	hvert	 fald	økonomisk,	men	som	samtidig	 fucker	
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alting	op,	de	kommer…	Altså	de	kommer	i	nærheden	af.	Alting	går	galt,	og	det	er,	fordi	de	snyder,	

de	svindler,	og	de	er	ynkelige	begge	to.		
	
J:	Er	det	fedt,	at	de	er	ulækre?		
	
Mads:	Nej,	men	det,	der	er	sjovt	ved	det,	det	er	jo,	at	de	er	jo	to	voksne	mænd,	som	egentlig	har	

nogle	små	børns	hoveder.	De	er	meget	meget	barnlige	begge	to.	Og	jeg	tror,	at	det,	som	jeg	finder	

sjovt	ved	det,	det	er	jo,	at	det	er	så	grænseoverskridende,	som	det	er.	Så	for	mig	er	det	jo	eks-

tremt	underholdende,	at	jeg	kan	sidde	og	næsten	have	lyst	til	ikke	at	se	på	det.	Så	for	mig	er	det	

en	oplevelse	i	sig	selv	at	se	filmen.	Men	hvis	du	spørger	mig,	hvad	jeg…	Om	jeg	helst	ville	se	en	

film	med	[utydeligt]	eller	Klovn,	så	ville	jeg	vælge	Klovn,	fordi	jeg	synes,	der	er	en	større	ople-

velse	i	det.	Og	det	er	en	genre	for	sig	selv.		
	
Mikkel:	Jeg	synes	bare,	at	det	er	sygt	sjovt	at	se	folk,	som	der	ligner,	at	de	har	styr	på	deres	liv,	

men	så	inde	bag	den	der…	Altså,	Frank	har	jo	kone	og	børn	og	alt	det	der,	men	er	stadigvæk	

bare	sygt	dum	på	nogle	punkter.	Og	så	tager	han	sig…	Altså,	de	tager	sig	næsten	aldrig	sådan	

100%	sammen.	Men	når	han	så	prøver	at	tage	sig	sammen,	så	har	han	sådan	en	kammerat	som	

Casper,	som	der	er	meget,	sådan	der	meget	fuckboy-agtig	i	serien,	selvom	han	er	i	40’erne	og	

bare	render	rundt	og	bare	lever	som	sådan	en	eller	anden	ung	knægt.	Og	det	er	sygt	sjovt,	når	

de	fucker	sygt	hårdt	op.		
	
(…)	


