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Bli kjent - Skap trygghet

Det er mange spente elever som møter på skolen etter sommerferien. Spesielt i overgangene mellom 
barne- og ungdomsskolen og ungdomsskole-videregående, er det mange som ikke kjenner hverandre 
fra før. Vi har samlet noen øvelser som kan være kjekke å bruke for at elevene og læreren skal bli kjent 
med hverandre. Øvelsene håper vi kan bidra til å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom 
elevene og læreren. Mange av øvelsene er lagt opp til at elevene sitter i sirkel. Husk at elevene trenger 
litt oppvarming. Et godt tips er derfor å starte med øvelsene i små sirkler for så å gå over til den store 
sirkelen. 

Å lære navn
Positivt adjektiv
•Finn et positivt adjektiv som starter på samme bokstav som navnet ditt. 

For eksempel: modige Maren, snille Stine, kule Kristoffer

Hvis det er noen som synes det er vanskelig å finne et adjektiv, 
så kan de få hjelp av de andre på gruppa.

Kasteleken
•Elevene står i ring. Si navnet ditt og navnet til den du kaster til. 
For eksempel: En ball– møte blikk, si navn (Camilla til Kasper), kaste ball

Avisleken 
•Elevene sitter i en ring. En står i midten med en avis. En sier sitt navn og personen i midten skal slå 
den navngitte personen på kneet med avisen før den navngitte rekker å si et nytt navn. Slår 
«midtpersonen» med avisen før nytt navn sies, bytter disse plass. Den som setter seg ned sier et nytt 
navn før han/hun setter seg. 

Hva betyr navnet ditt? 
•Legg et stort ark på gulvet. Alle elevene skriver navnet sitt på arket. Tavle/White Board kan også 
brukes. Spør elevene om de vet hva navnet betyr. 
Læreren må på forhånd gå gjennom navnene og sjekke betydningen. Læreren kan da sikre at alle 
elevene vet at de har et navn som betyr noe.  for å hjelpe elever som ikke vet hva navnet deres betyr.

For eksempel: Mari – «den vakre», også «sterk»,  Andreas – mandig, tapper

Raske bli kjent øvelser
Disse øvelsene kan enten gjennomføres i små grupper der elevene sitter rundt et bord eller samlet der 
alle elevene står på ei rekke.  Hensikten er å få elevene til å snakke sammen og at de i fellesskap løser 
oppgaven.  

•Elevene stiller seg på rekke ut i fra når de er født på året (bursdagen)

•Elevene stiller seg på rekke i alfabetisk rekkefølge ut i fra forbokstav i navnet 

Øvelser med refleksjon
Disse øvelsene tar ca 20 minutter. Hensikten er å få elevene til å snakke sammen. Alle elvene får 
snakket i plenum. Gjennom å bli kjent skapes et fellesskap som gir en trygghet i gruppa.

Menneskebingo
Bingolappene må lages på forhånd og kopieres opp. Se på eksempelet nedenfor. Spørsmålene skal 
være «ufarlige», altså ikke noe som kan virke utleverende eller stigmatiserende. Hensikten er at 
elevene skal bli mer nysgjerrig på å bli kjent med hverandre.  

Gjennomføring:
Alle elevene får en bingolapp og en penn. Elevene skal nå gå rundt å spørre de andre om det som står i 
rutene. Skriv navn på den som svarer ja på et spørsmål i ruta. Det er bare lov til å bruke navnet til en 
person en gang. Den første som har fått navn i alle rutene, roper BINGO
 



Elevene stiller seg i en ring.  Gir applaus til den som har vunnet!  Spør vinneren om han/hun hadde en 
strategi for å bli raskt ferdig.  Hjelpespørsmål er – strategi ut ifra førsteinntrykk (utseende, stil, type).
Læreren sier:  De av oss som liker å stå på scenen tar et skritt fram.  De som har svart ja på dette 
spørsmålet tar et skritt fram for så å ta et skritt tilbake til ringen . Lærerne sier neste spørsmål:  De av 
oss som har mer enn to søsken tar et skritt fram... og fortsetter med resten av spørsmålene. 

Hensikten her er å skape en refleksjon rundt at innenfor fellesskapet som gruppa er, så er det mange 
små felleskap ut i fra interesser og evner. Det er en gruppe som liker å stå på scenen, en som liker å 
game, en som kan tre språk osv. Det å bli kjent åpner for at vi kan finne ut at vi har noe til felles med 
flere enn vi i utgangspunktet trodde.

Siste del av øvelsen er inspirert den danske reklamefilmen for dansk TV2 med tittelen «Alt vi deler». 
https://www.youtube.com/watch?v=B3_52CULpJg

Trip Advisor
Læreren setter en stol midt i rommet. Stolen symboliserer skolen.  Bli enige om hva som er nord, sør, 
øst og vest for stolen.  Elevene flytter deretter stolene til der de bor ut ifra stolen i midten. 
Dette er Trip Advisor.   Alle må tenke ut en positiv ting med stedet de bor. Hva vil du si om hjemstedet 
ditt som gjør at andre får lyst til å dra dit? 

Et alternativ er å flytte stolene i forhold til der besteforeldrene bor/bodde.  Det kan være et godt 
alternativ der det er elever som ikke har lyst til å si hvor de bor.  Besteforeldrenes bosted blir mindre 
farlig. 

Miniintervjuer og presentasjoner i par
Gjennomføring:
1.Lærer deler inn klassen i par
2.Parene bruker tre minutter på å intervjue hverandre med følgende spørsmål:
           Hva er du stolt av?
           Hva er du god til?
           Hva drømmer du om? (for framtiden)
3.Parene presenterer hverandre: «Dette er... Hun er stolt av... Hun er god til... Hun drømmer om...»
        Forslag til refleksjonsspørsmål:
           Hvordan var det å presentere den andre?
           Hvordan var det å bli presentert og få alles oppmerksomhet?
           Hvordan er det å fortelle om det man er flink til?
           Hvordan er det å høre andre si fine ting om en?



Speed date
Klassen deles inn i to rekker: A-rekka og B-rekka
Del 1:
A og B sitter på stoler mot hverandre.  De prater i to minutter, så bytter de partner. 
A-rekka flytter seg til nestemann på rekka. Bruk gjerne musikk som stoppsignal etter 
de to minuttene.

Del 2:
A-rekka deler seg i to og speed-dater, det samme gjør B-rekka.

To sannheter – en usannhet

Gjennomføring:
1.Lærer deler inn klassen i par
2.Parene forteller hverandre to ting som er sant og en ting som ikke er sant - noe de har 
        gjort/opplevd. Den andre skal gjette hva som er sant/ikke sant.
3.Parene forteller i plenum hva som var sant/ikke sant – presenter hverandre
         Forslag til refleksjonsspørsmål:
            Hva var det som gjorde at det var lett/vanskelig å gjette hva som var sant/usant?
            Hva er det første du legger merke til hos en person?
            Hva kan du gjøre for at andre skal få det inntrykket du ønsker av deg?
            Hvordan bruker du/andre sosiale medier for å bygge ditt/sitt image?
            Hva tror du er grunnen til at førsteinntrykket ofte ikke stemmer?

Fire-ords bygg
Denne øvelsen er fin å bruke for å komme fram til felles klasseregler. Alle elevene må delta og det blir 
også en øvelse i å ha respekt for andres meninger.
     Tid: ca. 20 min 
     Utstyr: Ark og penner, smart board, tavle eller flippover og tusjer.

Gjennomføring:
1.Be hver elev om å finne fire ord/punkter som beskriver hvordan de vil ha det i klassen 
        (eks. snakke  en om gangen, humor...).  
        Elevene skriver ned de fire ordene på hvert sitt ark. (3 min)
1.Be elevene gå sammen to og to.  Sammen skal parene finne fram til en ny liste med fire 
        ord/punkter.  Ingen nye ord skal legges til og det er ikke lov til å slå sammen to ord.  Gi beskjed når  
        det er ett minutt igjen av tiden. (3 min)
2.Be hvert par gå sammen med et annet par, slik at det nå blir grupper på fire.  Gruppa skal vurdere 
        alle ordene og ende opp med fire ord/punkter.  Gi beskjed når det er ett minutt igjen av tiden. 
        (3 min)
3.Gruppen på fire går nå sammen i grupper på åtte som også skal ende opp med fire ord/punkter. 
        (3 min) Slik fortsetter øvelsen til alle er samlet i en gruppe.
4.Skriv ned de fire ordene/punktene på tavla eller et stort ark. Be alle om å se på ordene og bekrefte 
        om de er enige i at dette er de fire viktigste elementene for god kommunikasjon.

Klassen kan deretter diskutere hva de ulike ordene/punktene betyr. Eks. Hva er humor?Ord 1
Ord 2
Ord 3
Ord 4


