
Oppgaver og spørsmål til alle episodene i sesong 4 av SKAM 

 

SKAM 

1. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 1, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva tror du Sana tenker på når hun sitter på trikken? 

3. Skriv ned noen av linjene fra teksten til sangen vi hører i begynnelsen av episoden. 

Hvordan tror du at dette passer eller ikke passer til Sanas ansiktsuttrykk? 

4. Hva er det moren til Sana vil at hun skal være med på? 

5. Hvorfor blir Sana irritert når hun sitter og snakker med vennene sine? 

6. Hva svarer Sana når Vilde sier at hun skjønner det er vanskelig å høre på at de snakker 

om sex, siden hun ikke kan ha det? 

7. Hva gjør broren til Sana og vennene hans når hun kommer hjem? 

8. Hva betyr «slave»? Og på hvilken måte «tuller» de med bruken av dette ordet i episoden? 

Hvorfor tror du de gjør dette? 

9. Sana tar med vennene til treningssenteret der broren hennes trener. 

Hør på musikken i bakgrunnen og se på jentene. Hvordan passer dette sammen? 

10. I episoden møter vi flere av vennene til Elias, broren til Sana. 

Hva tror du Sana tenker om Yousef? Begrunn svaret ditt. 

11. Hva sier Sana til moren sin når hun ringer og de er på vei til en fest? 

12. Og hva svarer moren hennes? 

13. I episoden ser vi at Sana får flere bønnevarsler på telefonen sin. I hvilke situasjoner skjer 

dette? Og på hvilke måter blir Sana forstyrret når hun prøver å be? 

14. I slutten av episoden ser Sana noe. Hva ser hun, og hvordan tror du dette får henne til å 

føle seg? (Hint: Hør på sangteksten.) 

15. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 



SKAM 

2. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 1, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hvilke ting er det som forstyrrer Sana når hun prøver å be på rommet sitt i begynnelsen 

av episoden? Hør også på sangteksten her. Hvordan passer den inn? Får du noen hint? 

3. I meldingene skriver vennene til Sana om «hooking». Hva betyr det å «hooke»? 

4. Hva snakker Sana og Elias om når hun kommer ned fra rommet sitt? 

5. Hva svarer Sana når Noora spør henne om Yousef? 

6. Hva betyr ordene «umodenhet», «sjarmerende» og «generaliserende»? 

7. Sana får en venneforespørsel på Facebook. 

Hva er en venneforespørsel, og hvem får hun den fra? 

8. I slutten av episoden reiser Sana og vennene hennes for å se på en russebuss. 

Hva er en «russebuss»? 

9. Vilde sier at de må framstå som pålitelige, så de kan stole på at de betaler. 

Hva betyr dette? 

10. Hvordan oppfører Sana seg når de ser på russebussen? 

11. Hvem kommer også for å se på russebussen? 

12. Ei av jentene som kommer, sier hun føler at de er litt som de som eier bussen, «litt sånn 

kule, vanlige, norske partyjenter». Hva tror du hun mener med dette? Og hvordan 

reagerer Sana? 

13. På hvilken måte reagerer de andre jentene når Sana sier at de kan kjøpe bussen med en 

gang? 

14. Og hvorfor tror du det er så viktig for Sana at de får bussen?  

15. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 

 



SKAM 

3. episode av sesong 4 

 

Bilder fra NRK (begge hentet fra episode 3, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva svarer Sana moren sin når hun spør hvem som skal lage mat når hun gifter seg? 

3. Morens replikk etter dette er «Inshallah». Hva betyr det? 

4. Når Sana står og skreller gulrøtter på kjøkkenet, kommer Yousef. Han sier at hun må 

«trekke det til seg, ikke dra det fra seg». Kan vi også se på dette som en metafor? (Altså: 

Kan det ha en overført betydning?) Begrunn svaret ditt. 

5. Hva mer snakker Sana og Yousef om? 

6. Elias sier at Yousef skal slutte å flørte med Sana. Hva betyr å «flørte»? 

7. Hva kommer to av jentene fra «Pepsi Max-gjengen» til å spørre Sana om? 

8. Sana har to betingelser. Hvilke betingelser er dette, og hva betyr «betingelse»? 

9. Forklar verbet å «fusjonere». 

10. Hvilken hemmelighet forteller Sana til moren sin? Og hvordan reagerer hun? 

11. I slutten av episoden har Sana bussmøte hjemme hos seg. Beskriv klærne og sminken 

hennes her og hvordan de passer inn med Sanas oppførsel. 

12. Sana sier de må «legge ambisjonene høyt». Hva betyr det? 

13. Hva er et «konsept»? 

14. Ei av jentene spør Sana hva hun synes om drikking, siden hun er muslim. 

Hva er svarreplikken til Sana? 

15. Videre hører vi musikk som spilles mens flere av jentene drikker og danser. 

Skriv ned noen linjer fra sangteksten. 

16. Hva synes du om innholdet i denne teksten? Passer den til situasjonen? 

Begrunn svaret ditt. 

17. Hva skjer når moren og faren til Sana kommer hjem? 

18. Hva skriver Yousef til Sana i slutten av episoden? Og hvordan reagerer hun? 

Hvordan tror du at dette vil påvirke Sanas tanker om Yousef? 

19. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 



SKAM 

4. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 1, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva snakker Sana og Noora om i begynnelsen av episoden? 

3. Hva betyr «komplisert» og «henleggelse»? 

4. Hvorfor mener Noora at Sana er heldig? Og tror du at dette stemmer (er riktig)? 

Begrunn svaret ditt. 

5. Hva tror du er grunnen til at Sana fjerner Yousef som venn? 

6. Til hvilket sted tar Sana med seg Noora? 

7. Hvorfor tror Noora at Sana har tatt henne med seg dit for sin egen skyld? 

8. Hvem ringer til Sana? Og hvilken beskjed får hun? 

9. Hva mener Yousef om religion? 

10. Hva betyr «angst»? 

11. Yousef sier han har tatt med seg det beste fra religionen sin og kastet resten. 

Forklar hva han mener med dette.  

12. Hva sier Sana om hvordan hun føler seg når hun ber? 

13. Hva mener du etter å ha sett på og hørt samtalen mellom Sana og Yousef? 

Har de noe til felles, eller er de helt ulike? 

14. Hvordan slutter episode 4? 

15. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 

 

 

 

 



SKAM 

5. episode av sesong 4 

 

Bilder fra NRK (begge hentet fra episode 5, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva ser vi tilbakeblikk på i begynnelsen av episoden (mens Sana ber)? 

3. Plutselig avbryter Sana bønnen. Hva «googler» hun? 

4. Hva har Noora og Sana gått glipp av? Se også teksten på genseren til Sana her. 

Mener du at ordene passer inn? Begrunn svaret ditt. 

5. Hva betyr «rulling»? 

6. Noora spør Sana om hvordan hun har fått «de russegreiene» til å bli så viktige. 

Hva tenker du om dette? 

7. Hva gjør moren til Sana når Sana kommer hjem? 

8. Hva mener Sana det er i islam som ikke passer for henne? 

9. Elias sier at Yousef er «den mest muslimske karen» han vet om. 

Hvordan begrunner han dette? 

10. Og hvordan virker det inn på Sana? (Hint: «Ta med Yousef, da!») 

11. I slutten av episoden er «alle» på karaokefest. Hva er en «karaokefest»? 

12. Hvordan kan vi se at Sana er glad når festen begynner? 

(Hint: klær, sminke, ansiktsuttrykk) 

13. Og hvorfor tror du hun er glad? 

14. Even synger en sang som alle synger med på. Finn ut hva sangen heter og skriv ned noen 

av linjene fra teksten. Passer sangteksten inn her? Hvorfor / hvorfor ikke? Begrunn svaret 

ditt. 

15. Hvorfor blir Noora sint på Sana? 

16. Hva skjer med Elias? 

17. Hva hører Sana noen av jentene fra «Pepsi Max-gjengen» snakke om? 

18. Og hva ser Sana helt i slutten av episoden? 

19. Her hører vi også en sang i bakgrunnen. 

Hva sier sangteksten, og hvordan reagerer Sana? 

20. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 



SKAM 

6. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 6, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva innleder episode 6? Hvordan tror du Sana føler seg her, 

etter det som skjedde i episode 5? 

3. Hva slags klær og sminke har Sana på seg når hun sitter ved speilet? 

(Hint: Se på bildet.) 

4. I bakgrunnen hører vi en sangtekst. Hva handler den om? Passer den inn? 

Begrunn svaret ditt. 

5. Hva forteller Sana til vennene sine når hun kommer på skolen? 

6. Forklar begrepet «gjestfrihet». 

7. Hvorfor må Sana ha gode karakterer? 

8. Hva betyr «kirurg»? 

9. I denne episoden både hører vi om og ser gulrøtter flere ganger. 

I hvilke situasjoner skjer dette? Tror du det kan være et symbol på noe annet? 

Begrunn svaret ditt. 

10. Hva forteller Isak til Sana? 

11. Hjemme ser vi Sana lese meldinger fra ei som heter Jamilla. 

Hva har de skrevet om? 

12. Sana leser også noen meldinger mellom de andre på russebussen. 

Hva skriver de om, og hvordan reagerer Sana? 

13. Hvorfor sender Sana melding til Isak? 

14. Hva gjør Sana når hun er hjemme hos Isak? 

15. Og hva tror du vil skje videre? 

16. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 



SKAM 

7. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 6, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva starter episoden med? 

3. Når Sana er på rommet sitt, hører hun Elias og vennene snakke utenfor. 

Hva snakker de om? 

4. Hvordan reagerer Sana på det hun hører? 

5. Hva vil det si å være «konemateriale»? 

6. Og hva betyr ordet «sjalu»? 

7. Hva gjør Sana med bildene hun tok av Isaks chat i forrige episode? 

8. Noora sier hun skal fortelle Sana noe om Yousef. 

Hva tror du hun skal fortelle?  

9. Hva betyr å «hacke»? 

10. Vi ser at Ingrid fra «Pepsi Max-gjengen» har laget en Facebook-gruppe. 

Hvilken gruppe er dette, og hva skriver de om her? 

11. Hvorfor blir Vilde mistenkt? (Forklar også hva ordet «mistenkt» betyr.) 

12. Litt seinere ser vi Sana møte Jamilla. Hva snakker de om? 

13. Hva er «ellevillevilde2»? 

14. Hva innrømmet Isak, og hvorfor tror du han innrømmet noe han ikke hadde gjort? 

15. Til slutt ser vi Sana og Isak snakke sammen. 

Fortell med noen setninger hva de snakker om. 

16. Hvordan forklarer Sana seg? 

17. Hva mener Isak med at «de dumme spørsmålene er jævlig viktige»? 

18. Hva betyr «homofob»? 

19. Sana får også vite hvorfor Elias og Isak sloss på karaokefesten. 

Hva hadde hun misforstått? 

20. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 



SKAM 

8. episode av sesong 4 

 

Bilder fra NRK (alle hentet fra episode 8, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Hva starter episoden med? Hør også på sangteksten i bakgrunnen. 

Skriv ned noen av linjene. Passer de inn i situasjonen? Begrunn svaret. 

3. Hva snakker Sana og Elias om? 

4. Litt seinere ser vi Sana fortelle noe til Chris. Hva forteller hun? 

5. Sana skal sende en melding til Chris, men sender den til en annen. Til hvem? 

6. Hva forteller Sana på telefonsvareren? 

7. Hvorfor gråter Sana når hun snakker med Chris? 

8. Sana har skrevet noe til vennene sine. Skriv hele denne teksten. 

9. Hva synes du om det Sana har skrevet? 

10. På Sanas mobildeksel ser vi en tekst. Hva står det, 

og hva mener du om det som står her? Begrunn svaret ditt. 

11. Sana går alene på bussmøtet med jentene fra «Pepsi Max-gjengen». Hva skjer her? 

12. Hør også på sangteksten i bakgrunnen. Skriv ned noen linjer. 

Hvordan passer de inn i situasjonen? 

13. Hva roper Vilde til jentene fra «Pepsi Max-gjengen»? 

14. I slutten av episoden feirer de bursdagen til Eva. 

Hva forteller Noora til Sana her? 

15. Og hva tror du Sana skal fortelle til Noora? 

(Hint: Hva skjer helt i slutten av episoden?) 

16. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 

 

 

 



SKAM 

9. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 9, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Sana drar hjem til Noora for å snakke. Hva forteller hun til Eskild og Linn? 

3. Hvor skal Yousef dra (reise)? 

4. Hva betyr det å «gi lyd fra seg»? 

5. Hva snakker Noora og Sana om? 

6. Og hva tvinger Noora Sana til å gjøre? 

7. Sana forteller moren sin at hun liker Yousef. Hva svarer moren hennes da? 

Fortell også litt mer fra denne samtalen. 

8. Seinere ser vi Sana be på rommet sitt. Hvem ber hun for? Hva tror du om dette? 

9. Videre blir Sana forstyrret når hun hører en sang utenfor vinduet sitt. 

Kjenner du igjen sangen fra tidligere i sesongen? Hva mener du om dette? 

Begrunn svaret ditt. 

10. Sana skriver nå at hun angrer på at hun avlyste avtalen med Yousef. 

Hva ber de andre jentene henne om å gjøre? Og hva gjør hun? 

11. Hvorfor har Yousef tatt med mat til Sana? 

12. Og hvorfor kan hun drikke og spise akkurat når sola har gått ned? 

13. Hva mener Yousef med «den store revyfest-religionen»? 

14. Vi hører en sang i bakgrunnen her. Skriv ned noen linjer. 

Hvordan mener du teksten passer (eller ikke passer) inn i situasjonen? 

15. Hva tror du vil skje med Yousef og Sana når han kommer hjem fra Tyrkia? 

16. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned 



SKAM 

10. episode av sesong 4 

 

Bilde fra NRK (hentet fra episode 10, sesong 4) 

 

NB: Svar med hele setninger i alle oppgavene. 

1. Skriv et kort sammendrag av episoden (minst fem setninger). 

2. Dette er den aller siste episoden av hele SKAM. Vi møter ulike personer og er derfor ikke 

med Sana slik som tidligere i sesongen. Beskriv det du ser hjemme hos Vilde med noen 

setninger. Hva får dette deg til å tenke på? 

3. Se på meldingen Sana har sendt til Vilde. Hva skriver hun om? 

Du kan gjenfortelle det med noen setninger. 

4. Hva skjer hjemme hos Eva? 

5. Etterpå møter vi Jonas. Hvem veksler han meldinger med? 

Fortell kort litt av det som skjer. 

6. Hva betyr «modig»? 

7. Hvorfor går Chris til skolelegen? Hva snakker de om her? 

8. Hva skjer med Isak og Even? 

9. William sender meldinger til faren sin. Hva skriver de om? 

10. Hva ser vi Noora gjøre da hun er sammen med William? 

11. Eskild og Linn, som Noora bor sammen med, har også fått en egen del av episoden. Hva 

har Linn tatt på seg, og hvorfor?  

12. Siste del av episoden (og serien) heter «Kjære Sana». 

Hvorfor har Sana invitert alle hjem til seg? 

13. Hva snakker Chris og Vilde om? 

14. Når de spiser, ser vi at Eva har noe mat i ansiktet. Jonas sier fra om dette, men ikke Chris. 

Hva skjer når Chris skal gå for å finne seg mat? 

15. Hør også på sangteksten i bakgrunnen. Beskriv hvordan den passer til det som skjer med 

flere av personene.  



16. Hva skriver Sana og Yousef om? 

17. Helt til slutt ser vi Jonas holde en tale til Sana. Talen er altså skrevet av både Noora, 

William og Isak. Fortell kort hva talen handler om. 

18. Hva er de aller siste ordene i episoden (og serien)? Hva innebærer dette? 

19. I denne episoden fikk vi se «verden» gjennom øynene til flere av hovedpersonene. 

Hvilken effekt kan det gi oss? 

20. Hva har du lært av å se på sesong 4 av SKAM? 

21. Var det noen vanskelige ord i episoden? Skriv dem ned. 

 

 

Ekstra skriveoppgaver 

1. Skriv et brev fra Sana til Yousef. Tenk deg at hun skal sende dette brevet til han mens 

han er på ferie i Tyrkia. Bruk overskriften «Kjære Yousef». 

2. Tenk deg at sommeren er over, og at Yousef er kommet tilbake fra Tyrkia. Skriv en tekst 

om hva som skjer mellom han og Sana. Skriv også noe om hvordan det går med de andre 

personene fra serien. 

3. Skriv et sammendrag av hele sesong 4 av SKAM. Sammendraget skal være på minst to 

sider på PC. Pass på at du får med litt fra alle episodene (bruk det du har skrevet 

tidligere), og at hver episode får et eget avsnitt. Husk innledning og avslutning. 

 


