THE NO SHAME GAME
Et engasjerende og innovativt spill for
ungdom med gjenkjennelige scenarier fra
«livet og kjærligheten», som inspirerer til
refleksjon rundt følelser og seksualitet.

Plattform: Gratis nedlastbar app for smarttelefoner (ios/android)
DLC (premium)
Hovedmålgruppe: Ungdom -16 –> 22 år
Aldersgrense: 15

SKAMLØS SJANGERBLANDING
Interaktive tegneserier &
mikrospill
Lett tilgjengelig spillopplevelse
med god ‘casual game-følelse’

Vennegjeng på videregående
Ekte historier!
Relevante temaer

En underholdende spillreise med rom for refleksjon:
Kropp, følelser, identitet og relasjoner

Velg person, følg historien, vurdér dilemmaer (mikrospill)

MIKROSPILL
•
•
•

Puzzles
Tidsutfordringer
Valg

•

Skaper brudd i
opplevelsen
Forteller temaer på
en dypere måte

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer-verdi
Overraskende
Diskusjonsfremmende
Variasjon
Refleksjon
Utfordre
Provosere
Engasjere

Tæp, tæp, tæp for å erigere penisen, og se
forskjellen på slapp og stiv penis (ikke alltid samsvar
i størrelsen)

Trykk vekk alle «NEI»,
«VENT», «STOP».
Kjenne på følelsen av
hvor vanskelig det kan
være å si ‘nei’...

Klikk og dra –
bekrefte budskap

Klikk og les (om
kjønnssykdommer)

Vær med å velge
temperaturen på
Snap-flørten.
‘Sveip høyre, eller
venstre’ på Jonas’
NuDate-kandidater.

Svar på Annas
vegne, og få
forskjellige utfall.

Hjelp Anna i mål,
via ‘gesturing’.

EKTE HISTORIER
Fundert av ungdom
Forankret i fagkunnskap

JONAS
Slepphendt med kondombruken
ANNA
Nyt kroppen din

Sanitetskvinnene, bla:
Samtykkelov/#ja betyr
ja/Russedagen og Nei til
retusjering av reklame/kropp)
Samarbeid med:
NORAD, sexologer, KRIPOS
helsesykepleiere, helsestasjon
for ungdom (historier)

ARMAN
Kåt og alltid klar?

Sex & Politikk (Uke 6)

EMMA
Full pakke på fest?

Aktive bidrag fra fokusgrupper
– ungdommen selv
Erfarne spillutviklere – Ravn
studio/Megapop Games

Skalerbart
Personer, kulturer, temaer

VISUELL STIL
1. APPELLERE TIL MÅLGRUPPEN
En fargerik, men jordnær og lett
palett gjør at det appellerer til alle
kjønn. Enkel skyggelegging og litt
håndtegnet street art- stil gir fokus
og dynamikk.
2. BALANSE: TYDELIG MED IKKE
OFFENSIVE
Halv-karikert stil, med tanke på de
forskjellige formene for tegnet
nakenhet som ikke må oppleves som
påtrengende, støtende - eller
urealistisk.
Mikael Ngouchi
er en anerkjente
street artkunstner

LYD OG MUSIKK
• Dialog – kun som tekst (‘menneskelyder’ – universelt)
• Musikken (ambient) skal sette stemning og tematiseres
per karakter. Storfesten har egen låt (hjem).
• Prosjektet skal få en skikkelig kul, hitlåt som
signaturmelodi (jobber med å få en norsk artist med
internasjonal appell på banen).

INSPIRASJON

https://youtu.be/_26YpkPp_s8

Skamløs er delvis inspirert av det prisvinnende spillet
Florence og andre interaktive noveller, som er en
veldig populær sjanger og ikke minst serien SKAM
som satte viktige temaer på dagsorden.

VÅRT
VIKTIGSTE
SPILL

Vi som spillutviklere, føler det som et
samfunns-ansvar å bidra til fokus på temaer
unge lever med og snakker om – i et format
de er kjent med og komfortable med!
https://youtu.be/MY1LZ8q89oA

Skamløs-spillet skal ha en positiv approach, og en lekenhet
som tar brodden av det som vil kunne oppleves som kleint
å snakke om. Skape en arena, for ungdommen selv, for å
snakke om disse temaene uten at de selv er i fokus.

Interne kommentarer:
Skam-serien lærte oss å ta opp temaer på en seriøs og moderne måte
Lærere kan bruke spillet som unnskyldning for å ta opp temaer - i plenum
Grunnlaget i temaene kan være historisk skambelagte med gml kjønnsmønstre etc , noe de tematikken i
disse dilemmaene løser mellom dialog og testing
Prosjektet treffer bra i målgruppen - vi har testet bredt jenter og gutter ulike aldre - de som kan synes det er kleint er menn
i 40-åra på kontoret :-9 Dette funker fra fagpersonell innen helse, spillutvikling og holdningsarbeid.
•Tanker om hva minispillene tilfører historien
1.Det å "spille gjennom handlingen" - å "gjøre", fremfor å se eller lese, er forsket på at skal ha bedre
innlæringseffekt - det er et helt eget akademisk felt innen e-læring og spill kalt "Procedural rhetorics", som
handler om hvordan man kan lære, endre atferd, eller endre holdninger gjennom å interagere med
simuleringer; gjennom å navigere regler og prosesser i et spill. Slik får man innsyn i hvordan
systemer/strukturer/inngrodde tankesett/følelser fungerer. Det å gjøre noe aktivt skaper en helt annen streng
med minner og assosiasjoner i hukommelsen. I vårt tilfelle mener vi jo å påvirke folk til å innta en mer
reflekterende holdning, sånn at de kan møte situasjoner bedre rustet, eller vurdere andre menneskers valg
bedre.
2.For å tolke spørsmålet annerledes: Rent kunstnerisk, kan man si at med minispillene bryter historien vår
grensene mellom tilskuer og skuespiller; spilleren må ta del i en performance, og må kanskje gjøre noe
ubehagelig - eller la være. Uansett om de valgte å delta eller ikke, så kan spilleren gå styrket ut etter
opplevelsen, ved å kjenne på hva en sånn (trygg virtuell) situasjon gjorde ved en. "Oi - reagerte jeg sånn?
Hvordan reagerer jeg i virkeligheten? Hva er mine tanker og holdninger, egentlig?"

Tanker om hvordan dette skal unngå å oppleves som kleint for unge spillere
1.Det må gjerne være kleint? Minispillene kan forsvares som eksempler på det ovenfor ("procedural rhetoric"), men er i tillegg
også noe som er ment å dra spilleren ut av "comfort zonen" og slå øynene opp. I en medievirkelighet der mange sloss om
oppmerksomheten, tror vi minispillene i Skamløs kan bli en snakkis - og lede til flere spillere. Jo flere spillere, jo bedre når vi
ut med budskapet (=påvirkningen).
2.Vi tror ungdom setter pris på at historiene og interaksjonene er "kleine"; de setter pris på ærlighet og innsyn i en verden
"voksne" holder tett til brystet eller som de ikke vil snakke med voksne om (fordi det er kleint!). I stedet for å gå rundt grøten,
mener vi at en direkte tone der vi tar med spilleren hele veien gjennom alle detaljer i en situasjon er noe de vil sette pris på.
TV-serier som "Skam" har banet vei for ærlige, ekte portretter, og som sjanger der vi følger ungdommer både "sammen" og
"for seg selv", og alle deres utvekslinger, mener vi veien er åpnet sånn sett.
3.Alle kleine situasjoner er satt i kontekst og bygges opp fra starten av hver historie. Det er mulighet for spilleren å "trekke
seg".
4.Ungdom tåler en utfordring. I stedet for å være belærende eller ekskluderende, prøver vi å vise at det finnes flere valg, at
man HAR valg, valg kommer, og at det alltid er et utfall av valgene man tar - uten å dømme spilleren. Samtidig er det jo en
kjent sak at (unge) folk kan rollespille i tv-spill og velge ting man IKKE ville valgt i det virkelige liv, nettopp fordi rammene er
trygge så man kan utforske andre virkeligheter, eller identiteter, og sånn få bedre koll på egen virkelighet og identitet.
•Hvordan brukes fagpersonell om såpass sårbare temaer?
1.Fagpersonell er konsultert for å fortelle historier fra ekte ungdommer, som vi så kan formidle på en engasjerende måte, så
ufiltrert eller lite omskrevet som mulig, dog dramatisert. Fagpersonell og de som fortalte historiene er anonymisert og vi bryr
oss om deres personvern. Dramatiseringen av historiene bidrar til å anonymisere.
2.Vi kan eventuelt høre med et annet fagmiljø om de "går gode for" fremstillingene vi har fått, og måten vi vil fremstille det på
videre.
•Tanker om dilemmaer i tematikken i prosjektet og prosesser for balansering
1.Vi vil lage en plan for tidlig og jevnlig brukertesting med ulike grupper

