
Spill med SKAM 

Kortskalle med SKAM 

Kortskalle er et brettspill der vi skal gjette hvem vi selv er, og hvor vi befinner oss. Med spillet 

følger det kort med ulike navn og steder, men dersom du vil bruke det til å leke deg med SKAM, 

kan du ta noen enkle grep. I tillegg har spillkortene en del vanskelige navn og steder, og for 

utenlandske elever vil det nok være mye bedre å lage kortene selv. 

La elevene få se noen episoder av sesong 4 (eventuelt hele serien) før dere prøver spillet. Eller 

dere kan vente til dere har sett ferdig hele sesongen.  

Del opp en kartong eller stive, fargete ark i små kort, gjerne på størrelse med de originale 

kortene. Elevene får så beskjed om å skrive navn fra sesong 4 (eller hele serien) på kortene. For å 

slippe å lage så mange kort er det også greit å skrive på begge sider. Etterpå gjør dere det samme 

med stedene. Nå skal elevene skrive navn på steder fra sesong 4 (eller hele serien) på nye kort. 

Her er det også mulig å inkludere andre steder, slik at det blir mer å velge i. 

Til spillet følger det også med strikker og timeglass. Spill spillet slik det står i bruksanvisningen, 

og bruk strikkene til å feste to kort på hodet (ett for navn og ett for sted). Den som trekker kortet, 

må IKKE se på den siden som vender fram, siden de selv skal gjette hvem de er og hvor de er. 

Eksempel: En deltaker trekker «Sana» og «på skolen». En annen trekker «Yousef» og «på 

karaokefest». En tredje deltaker trekker «Even» og «i Oslo». 

 

ALIAS MED SKAM 

Alias er et ordforklaringsspill der vi skal forklare ord uten å si selve ordet. Hvis du vil spille 

Alias med utgangspunkt i sesong 4 (eller alle sesongene av SKAM), kan elevene selv få tilpasse 

og lage sitt eget spill. Du kan bruke originalspillet med spillebrettet og det som hører til, eller du 

kan spille det med bare kort og telle poeng for antall riktige ord. Mulighetene er mange! ☺ 

Del opp en kartong eller stive, fargete ark i små kort, slik at du har plass til å skrive åtte ord (eller 

et annet ønsket antall). Her velger elevene selv ord de har lært fra sesongen (eller serien). Det 

kan være både navn, steder og alle slags ord. Et godt tips dersom en har gjort oppgaver til alle de 

ulike episodene (se vedlegg i denne artikkelen), er at elevene bruker ord herfra. Da får de øvd 

seg på å bruke ord som har vært vanskelige. 

 

 

 

 



ROLLESPILL MED SKAM 

Velg en eller flere scener fra sesong 4 av SKAM (eller andre sesonger om du vil). Elevene blir 

satt i grupper og tildelt roller (eller blir enige om fordelingen i gruppa). Her skal de se på scenen 

sammen og skrive ned replikkene. Resultatet skal presenteres for de andre i klassen. 

(Jenter kan også ha gutteroller og omvendt.) 

Eksempel: 

1. En gruppe får tildelt scenen der Sana og Yousef er på date. Her kan en eventuelt 

inkludere en fortellerrolle som lager seg egne replikker. «Sana» og «Yousef» skriver ned 

sine replikker, og etterpå øver de på manuset sammen. Til slutt skal de uten manus 

presentere for klassen. 

2. En gruppe får tildelt scenen med Sanas eid-feiring. Her kan en ha med så mange roller en 

vil. Det gjøres på samme måte som i forrige punkt.  

 


