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For mange unge i dag kan Bibelen virke gammeldags og svært tilgængelig. Med 
den norske ungdomsserie SKAM kan du åbne konfirmandernes øjne for Bibelen 
som værende både levende, interessant og relevant.
 

Af Anna Sofie Casse, stud.rel.soc., og Sara Nørgaard Gøse, stud.rel.soc.

 
SKAM har revolutioneret mange unges syn på religion og religiøsitet gennem den fordomsnedbry-
dende fremstilling af alt fra konservativt kristne forældre, unge muslimer og homoseksualitet. Sær-
ligt sæson 3 gør brug af både bibelreferencer og skjulte kristne symboler til at fremhæve – og dermed 
også nedbryde – typiske fordomme om både kristendom, psykisk sygdom og seksualitet. I dette 
oplæg dykker vi ned i nogle af de SKAM-klip du kan anvende i undervisningen til at udfolde Bibelen 
og dens mange facetter for konfirmanderne.
  Vi har taget udgangspunkt i vores artikel, hvor vi har lavet en uddybende analyse, som kan anven-
des i diskussionen med konfirmanderne.
 
 
Brug SKAM i din undervisning
Vi præsenterer her et mini-idékatalog over, hvordan SKAM kan inddrages i konfirmationsforbe-
redelsen og være med til at sætte rammen om gode debatter med afsæt i Bibelens budskaber. Alle 
sæsoner, klip og SMS-udvekslinger kan ses på DR.dk eller med en hurtig youtube-søgning.
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»I undervisning, der tager udgangspunkt i SKAM, kan du tage fat i 
enkelte episoder eller i sæson 3 som helhed. Dette er et oplæg til, hvor-
dan man gennem små klip fra SKAM kan sætte gang i diskussioner og 

reflektere over forskellige budskaber fra Bibelen.«
 
 
Emne 1: Citater fra Bibelen
Vis klip:
Sæson 3 afsnit 1: minut 08:22-09:01
(2. Mosebog 20,4)
Sæson 3 afsnit 2: minut 02:45- 03:00
(Første Korintherbrev 6,11)
Sæson 3 afsnit 4: minut 07:39-10:08
(Salmernes Bog 51,4-7)
 
Sæson 3 rummer mange bibelcitater, især i Isaks mors SMS’er. SMS’erne har flere funktioner. Bl.a. 
understøtter de Isaks forståelse af sin mor som konservativ kristen og imod homoseksualitet. Men 
Isak og seernes fordomme bliver gjort til skamme, når man undersøger bibelcitaterne nærmere. For 
at forstå bibelcitaternes funktion er det en fordel, at konfirmanderne har set hele sæson 3, da mode-
ren viser sig at være accepterende og kærlig på trods af Isaks fordomme om hendes religion.
 
Forslag:
Bed konfirmanderne finde citaternes oprindelse ved at søge i [www.bibelen.dk]. Diskutér hvad bibel-
citaterne betyder
Diskutér, om man kan være kristen og homoseksuel.
 
 
Emne 2: Islam og kristendom
Vis klip:
Sæson 3 afsnit 4: minut 07:39-10:08 
Sæson 3 afsnit 8: minut 09:04-11:45 
 
Når man stiller de to klip op imod hinanden, er det oplagt at tage fat i Isaks og Sanas diskussion af 
religion, naturvidenskab og homoseksualitet.
 
Forslag til diskussion:
Hvilke lighedspunkter har islam og Koranen med kristendom og Bibelen?
 Hvordan harmonerer evolutionstanken og naturvidenskab med et kristent verdensbillede? Kan 
man være videnskabsmand og kristen på samme tid?
 Hvad betyder det, at man tolker Bibelen? Hvorfor kan bibelhistorier forstås forskelligt, og hvor-
dan kan de have mange betydninger?
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Emne 3: Dåb
Vis klip:
Sæson 3 afsnit 4: minut 11:24- slut 
Sæson 3 afsnit 5: minut 00:42-02:20
 
I det første klip ser vi Even og Isaks første kys. At det foregår under vand, kan tolkes som en dåbs-
metafor. I det andet klip ses de morgenen efter, hvor Even har en t-shirt med Jesus på. Jesus-t-shirten 
kan forstås på et mere abstrakt niveau – at de symbolsk har »korsfæstet« deres heteroseksuelle iden-
titeter og er genopstået som homoseksuelle.
 
Man kan også viderefortolke på dåbsmetaforen fra det første klip, og se t-shirten i det andet klip som 
et symbol på, at Even og Isak – ligesom Jesus – er blevet døbt og frelst.
 
Klippene kan lægge op til en generel samtale om den kristne dåb og dens værdi.
 
Bed konfirmanderne læse om Jesu dåb i Matt. 3,1-17, Mark. 1,9-13 og Luk. 3,1-22, og bed dem re-
flektere over følgende:
• Hvad kan det betyde, at Isak og Even kysser under vand?
• Hvorfor bliver man døbt? 
• Hvorfor bliver de fleste i folkekirken døbt som børn og ikke som voksne? 
• Hvorfor bliver man konfirmeret?


