
Undskyld den analoge form for clickbait. Det er ikke den norske ungdoms-
serie, der er tale om. Bare den gode gamle skam, som alle mennesker må 
trækkes med hele livet. Altså lige på nær Donald Trump. Han er vist født 
uden skam i livet. For alle os andre, lige fra Adam og Eva til Sana i SKAM, 
har skam været en fast følgesvend i tilværelsens mange nedture. Men det 
bør vi ifølge april måneds Tænkepause ikke skamme os over. Skam er nem-
lig ikke bare en destruktiv selvfølelse, som det gælder om at lægge bag 
sig hurtigst muligt. Skam kan også være positivt og få os til at tage vores 
adfærd op til revision, og dette potentiale kan endda hjælpe med at gøre 
verden til et bedre sted. Måske Trump skulle prøve at skamme sig lidt?

”Jeg er fascineret af skam, fordi det er en følelse 
med så mange facetter. På den ene side kan 
den være uhyre destruktiv og føre til en form for 
selvhad eller til marginalisering af afvigere. På 
den anden side ville vi nok nødigt leve i skamløse 
samfund eller undvære den mulighed for at revi-
dere sig selv sig eller fortiden, som følelsen af skam 
også giver adgang til. På den måde skal vi lære at 
skelne mellem den destruktive og den konstruk-
tive skam.” – Carsten Stage

CARSTEN STAGE
Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Han 
har i sin forskning arbejdet med affekter og følelsers roller i samtidskul-
turen, især i forhold til kommunikation på sociale medier.   

DEN 1. APRIL OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE. 
KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR MONOLOG 
OG LEVENDE TALKSHOW. 
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SKAM er nr. 68 i serien Tænkepauser.  
Alle bøger i serien fås også som lyd- og 
e-bøger og kan købes i abonnement på 
forlagets hjemmeside  

Skam er tilbage!
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