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Titel  Paper Towns  

 

 

 

 

 

Tema: Identitet, sociale relationer, mysterium, filosofi 

Fag: Dansk 

Målgruppe: 8.-10. klasse 

  

 Data om læremidlet: 

Spillefilm: 110 min., 20 thCentury Fox, 2015 

  

 Denne vejledning tager udgangspunkt i bogens filosofiske 
overvejelser omkring identitet og symbolikker.  

Quentin er afgangselev på 
gymnasiet (high school) og er 
vildt forelsket i sin nabo 
Margo Roth Spiegelman. Hun 
forsvinder fra den ene dag til 
den anden, og Quentin ser 
spor, hun har efterladt til ham. 
Han forsøger at finde hende, 
men finder ud af, at pigen, han 
var forelsket i, måske ikke er, 
som han først troede.  

Bogen er filmatiseret i 2015 og 
læner sig overraskende tæt op 

af bogen både hvad angår handling og replikker. Filmen kan 
godt stå alene, men det anbefales at læse bogen sammen 
med, da mange af fortolkningsmulighederne ligger i Quentins 
filosofiske overvejelser. 

Faglig relevans/kompetenceområder 

Vejledningen tager udgangspunkt i målene for fremstilling, 
fortolkning og kommunikation, hvoraf samtlige obligatoriske 
og vejledende mål mødes.  

De faglige områder inkluderer identitet, social forståelse, 
urbex, filosofi. 
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Ideer til undervisningen 

Ændringer i adaptionen 
Filmen lægger sig meget op af bogen, bortset fra ét sted, og 
det er slutningen.  
I bogen finder de Margo i ”papirbyen” Agloe, hvor hun er strid 
og opfører sig så dårligt overfor dem, at vennerne tager bilen 
og kører derfra igen med det samme. Det er en vigtig pointe, 
fordi det netop er bogens morale, at mennesker ikke er så 
perfekte, som vores forestillinger om dem, og at Margo bare 
er en almindelig pige, der ikke hører hjemme på en piedestal. 
Det er også vigtigt, at Margo netop var taget til en ”papirby”, 
fordi det er et sted, der ikke eksisterer. 
 
I filmen finder de hende ikke, og det er Quentin, der pludselig 
opfører sig dårligt, så venner efterlader ham midt i ingenting. 
Han finder derefter Margo tilfældigt i en nærliggende landsby. 
Denne slutning skurer med bogens tematik, fordi Margo 
netop burde være i ”papirbyen”, og fordi hun netop skulle 
udvise dårlig opførsel for at få Quentins billede af hende til at 
krakelere.  
 
Diskutér adaptionen og hvorfor, der er lavet de ændringer, 
der er? Ville filmen have været ligeså god som film, hvis den 
havde haft bogens slutning? 
 
 
Mørket 
Filmen er en generelt meget mørk film. I bogen er mørket 
symbol på det, at vi ikke kan se hinanden klart.  
Diskutér scenografien og måden billedernes mørke virker 
symbolsk. 
 
Symbolikker 
Filmen er ligesom bogen spækket med symboler. 

 F.eks. er de sorte julemænd illustration af overvejelserne 
omkring identitet. Hvem bestemmer hvad vi er? Er det vores 
kultur, der bestemmer hvordan andre skal opfatte os, og 
hvorfor kan julemanden ikke være sort? Kan han være asiat 
for eksempel? Bestemmer man overhovedet selv, hvem man 
vil være? Symboler som dette indikerer bogens tema, som er 
identitet og forståelsen af hvem, man er, og hvad, der 
definerer én.  
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Identitet 
Det helt store tema i bogen er behandlingen af begrebet 
”identitet”. Hvor mange versioner findes af os selv, og hvem 
ser dem? 

Ingen ved nogensinde 100% hvem, andre er, og vores 
forestillinger om andre passer aldrig helt, for mennesker er 
mere komplekse end forestillingerne retfærdiggør.  

Diskutér begrebet ”multi-identitet”. 

Hvordan hænger identiteter sammen personligt og 
medmenneskeligt? 

 
Personkarakteristikker 
At lave en personkarakteristik med udgangspunkt i filmens 
tematik om multi-identiteter er en udfordring. Lav en 
karakteristik over Margo, som tager udgangspunkt i følgende 
vinkler:  

Margo 

1) Quentins syn på Margo 

2) Margos selvopfattelse 

3) Veninden Lacey’s syn på Margo 

4) Margos egentlige adfærd 

5) Margos forældres syn på deres datter 

Sammenlign de forskellige versioner. Hvilken version er den 
mest ”rigtige” og findes der overhovedet en ”rigtig” eller 
”ægte” identitet? 

Hvorfor får han øjnene op for, at der findes flere Margo’er? 
Hvordan ser han Margo efter filmens slutning? 

Lav tilsvarende karakteristik af Quentin, Lacey, Ben og Radar. 

 
Papirby 
En ”papirby” defineres som et opfundet sted, som ikke findes 
i virkeligheden, men som er markeret på et kort for at 
validere kortets ophavsret. Margo leger med betydningen. 
Hvad betyder Margos udtalelse: ”En papirby til en papirpige”? 
Diskutér begrebet og hvordan det relaterer sig til identitet.  

Kan man opfinde en identitet på samme måde som en by på 
et kort? Kan en identitet være falsk? 
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Supplerende Materiale 

Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan 
lånes på dit lokale CFU. 

Tv-udsendelse om urbex, som er en subkultur, Margo er en 
del af: 

”Adrenalinjægerne”, DR3, 2016, 44 min: 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=2&
pageSize=6&notepadid=49951&orderby=title&SearchID=6cc9
e2dc-88f6-41b1-a5c9-eac7c0b05b46&index=3 

 

 

 
 

 
Udarbejdet af konsulent, Natashia Adongo Hansen, CFU UCL, marts 2019 

Paper Towns  
4 

http://mitcfu.dk/CFUFILM1075868
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=2&pageSize=6&notepadid=49951&orderby=title&SearchID=6cc9e2dc-88f6-41b1-a5c9-eac7c0b05b46&index=3
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=2&pageSize=6&notepadid=49951&orderby=title&SearchID=6cc9e2dc-88f6-41b1-a5c9-eac7c0b05b46&index=3
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-2&page=2&pageSize=6&notepadid=49951&orderby=title&SearchID=6cc9e2dc-88f6-41b1-a5c9-eac7c0b05b46&index=3

