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At blive sendt i skammekrogen er næppe en oplevelse som ret mange af nutidens danske skoleelever har 

haft. Ikke desto mindre er skam en integreret del af det meste opdragelse og undervisning. Ikke fordi børn 

eller voksne skammer sig hele tiden eller i alle sammenhænge. Men fordi det, at der er handlinger, der er 

uacceptable eller upassende, er fundamentalt i enhver samfundsskabelse, enhver social sammenhæng og 

er koblet til personers oplevelse. Opdragelse og undervisning handler netop om at lære, hvad der er socialt 

acceptabelt eller ønskværdigt i en given sammenhæng. Det kan være hvordan man skal spise eller det kan 

være at kunne bogstaverne. Det kan være, hvordan man taler til andre eller at bruge et wc. Når barnet i 

pædagogiske processer ikke lever op til normerne kan det udløse en følelse af skam. Det kan være, at 

følelsen kommer helt uden andres direkte påvirkning: At man skammer sig fordi man oplever at handle på 

en måde som er socialt uacceptabel. Eller det kan være, at man bliver direkte udskammet af en anden fx en 

lærer eller en forælder. Og midt imellem: at vi ”lærer skammen” og mere end nogensinde fordres til at 

påtage os den andens blik –  at se os selv udefra. Det sker fx via pædagogiske idealer og metoder, som 

træning i sociale kompetencer, men også gennem bedømmelser og hierarkiseringer (tests). 

Under alle omstændigheder er skam i sin kerne både en personlig følelse og fundamentalt socialt. 

Skam er tilbøjeligt til at blive gjort usynlig i vore dage. Enten ses opdragelse og undervisning som en teknisk 

foretagende, der fx drejer sig om at belønne eleverne på den rette måde eller tilrettelægge undervisningen 

”rationelt”. Eller aktuelt hvor der ganske vist er kommet mere fokus på følelser og emotioner i opdragelse, 

omsorg og undervisning; men hvor det er oftest de positive følelser, der italesættes: ”Affektiv afstemning”, 

anerkendelse, trivsel og motivation osv. er fx nogen af de begreber, der er i spil. De negative eller 

nedvurderende følelser eller den social udskamning har sjældent samme plads eller den ses som normativt 

forkert. Billedeligt kan man sige, at skammen er sat i skammekrogen som et eksplicit pædagogisk redskab. 

Man kunne derfor have en ide om at skam og andre dermed forbundne negative sociale følelser som 

pinlighed, ydmygelse, ubehag og usikkerhed er fænomener, der ligesom skammekrogen er forsvundet.  

Det er næppe tilfældet. 

For det første er udskamning og skam formentlig fortsat en integreret del af megen opdragelse og 

undervisning. Selvom udskamning sjældent eller aldrig indgår i ideelle beskrivelser af hvordan man skal 

omgås børn eller andre voksne er den ganske sikkert stadig umådelig udbredt i praksis. 

Dette hænger også sammen med et andet punkt, nemlig at opdragelse eller undervisningspraksis baseret 

på fysisk vold efterhånden forsvinder. I Danmark har lærere ikke siden 1966 og forældre ikke siden 1997 

fysisk måttet revse børn. Men disciplineringsteknikker anvendes stadig af opdragere og undervisere – men 

nu snarere som former for social skam. Så udskamning om end formentlig i mere subtile og mindre 

åbenlyse former finder stadig sted. Måske særligt overfor de, der ikke formår at skamme sig. (Kamp, 2004) 



For det tredje ser vi paradoksalt nok forsøg på at revitalisere den sociale skam. På den større 

samfundsmæssige scene har Greta Thunberg og Donald Trump på hver deres diametralt modsatte måde 

belært os om at skam bestemt ikke er forsvundet som virksomt socialt instrument. Thunberg fordi hun i høj 

grad netop udskammer ”How dare you…”. Og Trump fordi han paradoksalt med sin skamløshed viser, at vi 

trods alt fortsat løber an på at toneangivende politikere har ”skam i livet”. 

Dette leder til en diskussion – som ikke er ny – om skammens positive sociale betydning. Skam fungerer 

som en væsentlig social regulator. Det er pointen i Freuds teori om ødipus-komplekset. Og  ud fra den, 

argumenterer Sociologen Norbert Elias i sit klassiske værk om Civiliseringsprocessen (Elias, 1994) for, at den 

er en forudsætning for vore dages historisk relativt fredsommelige omgangsformer. 

Indenfor det pædagogiske felt har bl.a.  DPUs tidligere rektor Lars Henrik Schmidt gjort sig til talmand for, 

at ”[e]leverne i folkeskolen skal lære at skamme sig”(Schmidt & Holm, 2005). Hovedargumentet er, at 

skammen er selvoverskridende. At den forhindrer eleverne i at være sig selv nok. 

Der er kort og godt ved bare lidt nærmere overvejelse meget der tyder på, at skammen ikke er sat i 

skammekrogen.  

Så hvad er status på skam og andre lignende selvrettede negative sociale følelser i dag? Dette ønsker vi at 

belyse med et kommende temanummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift. Vi efterspørger derfor artikler, der 

relaterer sig til temaet skam først og fremmest i relation til pædagogik og pædagogisk praksis. Temaet er 

planlagt til udgivelse som nr. 3 i september 2020.  DpT inviterer derfor bidragsydere til at belyse og 

diskutere disse spørgsmål. 

Deadlines 

Såfremt man ønsker at bidrage til temaet kan man senest d. 16.2. 2020 maile et abstract på maksimalt 

2400 enheder til temaredaktionen. 

Der kan forventes svar på om artikelforslaget er accepteret til videre arbejde senest den 1.3.2020. 

Deadline for første version af artiklerne er den 1. 6. 2020. Herefter vil artiklerne gennemgå almindelig 

redaktionel behandling og gå videre til ekstern fagfællebedømmelse (peer-review).  

Endelig deadline for aflevering af revideret artikel er 23. august 2020. 

Retningslinjer for manuskriptet fremgår af https://dpt.dk/skriv-i-dpt/ 

Litteraturreferencer 

Affekter og følelser - Tema (2018). Tidsskrift for professionsstudier (vol. 27): Temanummer 
https://tidsskrift.dk/tipro/issue/view/7901 

Elias, N. (1994). The civilizing process. Oxford: Blackwell. 

Kamp, M. (2004). Fire timer i skammekrogen. Folkeskolen, (35). Retrieved from 
https://www.folkeskolen.dk/31046/fire-timer-i-skammekrogen 

Schmidt, L.-H., & Holm, C. (2005). Skam få dig. Turbulens. Retrieved from http://turbulens.net/skam-faa-
dig/ 

Temaredaktion 

Stine Saaby Bach, Marianne Brodersen og Tomas Ellegaard telle@ruc.dk  

https://dpt.dk/skriv-i-dpt/
mailto:telle@ruc.dk

