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SESONG 1 – EPISODE 1 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 1 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva heter jenta vi følger (hovedpersonen)? 
3. Og hva heter kjæresten hennes? 
4. Hvordan kommer kjæresten til hovedpersonen seg inn i huset hennes? 
5. Har hovedpersonen mange venner? 
6. På festen skal hovedpersonen hjelpe ei jente som gråter, men hun henter feil person. 

Forklar! 
7. Hva betyr det å være «drita»? 
8. Hva er klamydia? 
9. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 2 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 2 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hvorfor blir moren til Eva forsinket? 
3. Eva forteller en løgn til moren sin. Hva? Og hvorfor, tror du? 
4. Hva er en venneforespørsel? 
5. På hytteturen ser Eva noe på Jonas’ mobil. Hvorfor gjør dette at hun blir sur? Forklar. 
6. Hva kaller guttene Isak? 
7. Hvor tror du Eva kommer fra? Tips: dialekt. 
8. Skriv ned to av Jonas’ replikker. 
9. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHuuuPgJ3WAhXhNpoKHdw5ClEQjRwIBw&url=https://tv.nrk.no/serie/skam/msub19121216&psig=AFQjCNGx2Yg2hrORxgS6IdrwyLGyTYAp5Q&ust=1505214767461068


 

Foto: NRK 

SESONG 1 – EPISODE 3 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 3 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hvorfor inviterte ikke Eva med seg noen venninner på hytteturen? 
3. Hva skriver Eva til Noora på Facebook-chat? 
4. Hvorfor snakker Noora flytende spansk? 
5. Hvorfor er det ifølge Vilde viktig å planlegge hvilken russebuss du skal være med på? 
6. Hvorfor vil Vilde at Eva skal ha bussmøtet hjemme hos seg? 
7. Vilde spør om det er greit for Sana å være russ siden hun er muslim. Hva mener hun med 

det, tror du? Og hva er Sanas svar? 
8. Hva er et budsjett? 
9. Hvilken plan legger Sana for å skaffe flere jenter til russebussen? 
10.  Hva er en «loser»? 
11.  Hva betyr å «hooke»? 
12.  Hvordan beskriver Sana norske jenter? Er du enig med henne? Forklar. 
13.  Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 4 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 4 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva er et mareritt? Og hva hadde Jonas mareritt om? 
3. Hvordan reagerer Eva da moren roper på henne og hun ligger i senga med Jonas? 
4. Hva står det på meldingen som Eva får fra moren sin? 
5. Hvem er William, ifølge Vilde? 
6. Hvorfor vil Sana at Eva skal følge Chris på Instagram? 
7. Hva betyr det å «stalke» noen? 
8. Hvordan slutter episoden? 
9. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 5 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 5 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva skjer mellom Eva og Jonas i starten av episoden? Og hvorfor? 
3. Hvordan vil Vilde at hennes «første gang» skal være? 
4. Hva har Vilde hørt om William? 
5. Hva er p-piller og p-ring? 
6. Hva betyr «dritkleint»?  
7. Hvorfor går Vilde til skolelegen? 
8. Hvilken unnskyldning har Jonas for at han ikke kommer på middag? 
9. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 6 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 6 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hvorfor tror du Eva inviterer Isak med på kaffe? Har hun en baktanke? 
3. Hvilke råd gir Isak Eva angående Jonas? 
4. Hvilken fest inviterer Chris jentene på? 
5. Hva sender Vilde til William på snap? 
6. Synes du at Sana er slem da hun sier til Vilde at William ikke er interessert i henne? 

Begrunn svaret ditt. Har Sana rett? 
7. Å «knuse hjertet» til noen er en metafor. Hva er en metafor, og hva betyr denne 

metaforen? 
8. Hva sier Ingrid da Eva spør henne om hun var sammen med Jonas? 
9. Hvem kysser Eva på festen? 
10.  Gutten Eva kysser, har en kjæreste. Hvilke råd gir hun til Eva? 
11.  Hva forteller Jonas til Eva da han venter på henne hjemme? 
12.  Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 7 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 7 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hvem er jente-Chris interessert i? 
3. Hvilken hobby liker Jonas å drive med på fritiden? 
4. Hva er det Eva forteller til Isak, som han ikke må fortelle videre til noen? 
5. Hva sier Isak at Eva skal gjøre? 
6. Hvilken spesiell genser er det Vilde går med? 
7. Hvilke råd gir Noora Vilde angående William? 
8. Hva gjør Eva da Chris ringer henne og Jonas er på besøk? 
9. Gjengi Vildes replikk til William da hun leverer tilbake genseren. Hva er hans 

svarreplikk? 
10.  Hva gjør Noora da hun hører William sitt svar? Hva sier hun? 
11.  Hva skjer med Eva på slutten av episoden? 
12. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 8 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 8 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva sier Vilde til Eva at hun har hørt da hun kommer på skolen? 
3. Og hva sier Ingrid til Noora da Noora forsvarer Eva? 
4. Hvorfor har moren til Eva kommet hjem tidligere enn hun pleier? 
5. Hva er det som alltid får Noora i bedre humør? 
6. Hvem kommer bort til Noora og Eva da de hører på musikk? 
7. Hvilket spørsmål stiller William til Noora? 
8. Hvorfor kaller Noora William for Wilhelm? Forklar. 
9. Hva betyr det å bli «svartelistet»? 
10.  Vilde sier at det ikke er første gangen Eva ødelegger et forhold. Hva mener hun med 

det? 
11.  Hvilken forklaring har Eva for at hun «hooket» med Chris? 
12.  I denne episoden fikk vi vite noe om Ingrid. Hvorfor tror du at Eva har vært ekstra sjalu 

på Jonas og Ingrid? 
13.  «Ring meg når du har funnet ut av det, da», sa Jonas til Eva. Hva tror du han mente med 

dette? 
14. Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 9 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 9 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva finner Eva i skapet sitt da hun kommer på skolen? 
3. Hvorfor vil ikke Vilde være med på russebussen lenger? 
4. Hva googler og leter Eva etter på nettet? 
5. Hva sier «Rad-jentene» da Eva snakker med dem om brevet? 
6. Var det flere enn Eva som «hooket» med Chris på Halloween-festen? 
7. Hva sier Eva til Ingrid, og hva svarer Ingrid? Gjenfortell samtalen. 
8. Eva får vite noe av Iben. Forklar. 
9. Forklar hva du tror at Eva kommer til å gjøre etter at hun fikk vite noe av Iben. 
10.  Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 10 

Husk å svare med hele setninger! 

10. Gi et kort sammendrag av episode 10 (ca. 5–7 linjer). 
11. Hvorfor er Isak «ute av seg»? 
12. Hvilken lekse er det Chris ikke har gjort, og som hun sitter sammen med de andre jentene 

og gjør? 
1. Hva er det Vilde lyver om til de andre jentene da de møtes i kantina? 
2. Hva tror du det betyr «å chille» hjemme? 
3. Hvorfor blir Jonas sint da Chris går forbi dem i trappa? 
4. Hvorfor vil ikke William forsvare Chris? 
5. Hva er det Iben sier til Eva da de møtes i kantina? 
6. Hvem er, ifølge Iben, den mest undervurderte og oversette gruppen på hele skolen? 
7.  Hvorfor tror du Eva sier til Isak at hun er sammen med Jonas igjen? 
8.  Forklar på hvilken måte Eva bruker ironi da hun snakker med Isak på kjøkkenet hos 

Iben. 
9.  Hvilken forklaring har Isak på at han sladret om at Eva «hooket» med Chris? 
10.  Hva skjer med Vilde på nisse-vorset hos Iben? 
11.  Vilde sier noe på slutten av episoden. Gjengi replikken. 
12.  Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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SESONG 1 – EPISODE 11 

Husk å svare med hele setninger! 

1. Gi et kort sammendrag av episode 11 (ca. 5–7 linjer). 
2. Hva lager Noora til frokost? 
3. Hva er det første Vilde sier ved frokostbordet? 
4. Forklar hva det betyr å «blacke ut». 
5. William spør Noora om hvorfor hun ikke har svart på meldingene hans. Skriv ned 

svarreplikken til Noora. 
6. Og hva er Williams svarreplikk da Noora sier at hun må gi opp? 
7. Hva er en eggløsningstest? 
8. Vilde er hos helsesøster og forteller om frokosten sin den dagen. Forklar hva hun har 

spist/drukket. 
9. Forklar uttykket «karma is a bitch». 
10.  Hvilket tegn ventet Jonas på den første gangen han kysset Eva? 
11.  Hva skjer etter at Eva har gjort det slutt med Jonas? Og hvilken sang får vi høre? 
12.  Noora finner noe på mobilen til Isak. Hva? 
13.  Hvem tror Noora at Isak har følelser for? 
14.  Hva sier William til Vilde på julegrantenninga? 
15.  Skriv ned minst fem vanskelige/nye ord. Vi skal forklare dem sammen i klassen! 
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Eksempel på skriveoppgaver: 

For jentene: 

Tenk at du er Vilde. Du har akkurat sett at Noora kysset William. Mens det skjedde sto du og 
trøstet og passet på Eva som var syk. Når har du akkurat kommet hjem, og du skriver i 
dagboka di. Hva føler du? Fortell. Start med: «Kjære dagbok …» 

 

For guttene: 

Tenk at du er William. Du har endelig blitt sammen med Noora, men du forteller henne ikke 
alltid sannheten. Du vil ikke at hun skal bli kjent med broren din, og du vil ikke fortelle så 
mye om ham og familien din. Nå sitter du hjemme og skriver i dagboka di. Hva føler du? 
Fortell. Start med: «Kjære dagbok …» 

 

Skriveoppgave: 

Du har nå sett på flere episoder av Skam. Nå skal du skrive en stil der du svarer på følgende 
spørsmål i én sammenhengende tekst: 

• Hvem handler serien Skam om? 
• Hvordan blir jentegjengen vi følger venner (hvordan møtes de)? 
• Hva mener du er temaet i serien? 
• Hvilket forhold har Eva og Jonas? Beskriv det. Stoler de på hverandre? Vis eksempler. 
• Velg én av hovedpersonene som du beskriver og forteller mer om. 
• Liker du å se på Skam? Hvorfor/hvorfor ikke? 
• Hva kan man lære av Skam?  
• Har du lært noen nye ord/uttrykk av å se på Skam? Fortell. 
• Skam har blitt populær blant mange flere enn ungdommer på samme alder. Hvorfor tror 

du for eksempel voksne ser på Skam? 
• Til slutt: Hva tror du kommer til å skje videre i serien? Fortell kort om det.  

 

HUSK:  

• Overskrift. For eks.: SKAM. 
• Del inn teksten etter avsnitt. Ved nytt tema: hopp over en linje og start et nytt avsnitt. 

  



Skriveoppgaver 
Velg én av oppgavene. Skriv minst én og en halv side, helst to sider. 

1. I Skam har vi sett mye til Noora. Skriv en tekst fra Nooras synsvinkel. Hva tenker hun egentlig 
om William? Hva med at hun ikke bor sammen med foreldrene sine? Og hva tenker hun om at 
Vilde er forelsket i William? Bruk overskriften «Jeg er Noora». 

 
 William og Noora     Foto: NRK 

 

2. I siste episode av sesong 1 kommer det frem at Isak kanskje er interessert i gutter, selv om han 
sa til Eva at han var forelsket i henne. Han har ikke sagt dette til noen enda, men han viste rar 
oppførsel da han sladret om Evas hemmelighet. Hva tenker Isak? Tenk at du er Isak og skriver til 
dagboka di. Bruk overskriften «Kjære dagbok». 

 
    Isak og Eva                 Foto: NRK 
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3. Noora og Vilde er ganske ulike. Skriv en tekst der du sammenligner dem. Hvordan er de 
ulike? Og er de like på noen måte? Husk å bruke adjektiv når du beskriver. Bruk overskriften 
«Noora vs. Vilde». 

 

Vilde og Noora.      Foto: NRK 
 

4. I Skam ser vi ungdommer som bruker moderne ord/språk (også flere fra engelsk). Hvilke ord 
har du lært fra Skam? Har du også lært ord du ikke kommer til å bruke? Hvorfor lærer man så 
mye av å se på en tv-serie? Fortell hva du har lært fra Skam, både av nye ord og andre ting. Lag 
egen overskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Skriveoppgaver 
 

1. Vi har nå sett nesten hele sesong 1 av Skam. Tenk at du er Eva, og fortell litt om livet 
ditt. Hvordan er det å være førsteklassing på videregående? Hva tenker du om de gamle 
venninnene dine, og hvordan er det å være i en ny gjeng? Hva tenker du om Jonas? Bruk 
overskriften «Jeg er Eva». 
 

 
 

Vanskelig 

2. Skam vant tre priser på Gullruten, en årlig prisutdeling for norsk tv. Serien fikk pris for 
beste nye programserie, beste tv-drama og årets nyskapning. 

 
Jentene fra Skam kommer på scenen under Gullruten i Grieghallen.   
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

 

Oppgaven er: Fortell om serien «Skam» og hva den handler om. Hva heter hovedpersonene, 
og hva gjør de? I tillegg skal du skrive noe om hvorfor du tror Skam er så populært, blant 
både unge og voksne? Hvilke viktige temaer blir tatt opp? Bestem overskrift selv. 

  



SKAM. SESONG 4 – EPISODE 3 
Husk å svare med hele setninger. 

1. Hvorfor var ikke Sana på fredagsbønnen? Og hvorfor sier moren hennes at hun bør gå, 
men at det ikke er så viktig om Elias går? 

2. Sana sier at hun egentlig ikke vil hjelpe til med å lage mat. Da spør moren henne om hva 
hun skal gjøre når hun gifter seg. Hva svarer Sana? Og hva sier moren hennes etter det? 

3. Er du enig med Sana?  
4. Hvordan mener Yosef at man skal skrelle gulerøtter? Forklar. 
5. Hvorfor skal Yosef ha 12 barn? 
6. Elias sier til Yosef at han slutte å flørte med Sana. Hva betyr det, og hvorfor sier han det, 

tror du? 
7. Hvor mye skal Sana og jentene betale for russebussen? 
8. Hvilke to betingelser har Sana for at de kan slå seg sammen med Pepsi Max-gjengen? 
9. Sana forteller de andre jentene at de har fusjonert med Pepsi Max-gjengen. Hva betyr det 

å fusjonere? 
10. Hva googler Sana mens hun ligger på senga? 
11. Hva forteller Sana til moren sin? 
12. Hva snakker Sana og Even om? 
13. Hva svarer Sana da hun blir spurt hva hun tenker om drikking? 
14. Hva skjer da foreldrene til Sana kommer hjem tidligere enn forventet? 
15. På slutten av episoden får Sana vite en ting om Yosef. Hva får hun vite? Og hvorfor er 

dette et problem for Sana? 
16. Tenk at du hadde vært Sana. Hva hadde du gjort i hennes situasjon? 
17. Vanskelige ord? Skriv dem ned til neste gang. 

 
 

SKAM. SESONG 4 – EPISODE 4 
Husk å svare med hele setninger. 

1. Hvorfor tror du Sana er så stille i starten av episoden? 
2. «Er ikke forelska par helt sjukt ekle?» sier Noora. Hvorfor tror du hun tenker/sier dette? 
3. Hva løy Noora om til William? 
4. Hva betyr «henleggelse»? 
5. Er det sant at Sana slipper å tenke på kjærlighetssorg «og sånn»? Forklar. 
6. Sana får en e-post av Sara. Nevn ett av punktene hun mener de må gå gjennom. 
7. Hva er det Sana googler? Forklar på norsk. 
8. Da Sana spør Noora om passordet til mailen hennes, sier hun det høyt så flere hører det. 

Hvorfor kan dette være dumt? 
9. Hvor er Sana og Noora fredag kveld? 
10. Hvorfor ringer Yosef til Sana? 
11. Hva er grunnen til at Yosef ikke tror på Allah? 
12. Hva får vi vite om Even? 
13. Mener du at Sana bør bli kjæreste med Yosef? Begrunn svaret ditt. 


