
VI LÄR KÄNNA 
VARANDRA 
-kortserie 1 
Diskussionskort för att lära känna varandra 
och för att lätta upp stämningen

Idéer för användning

Skriv ut kort efter behov. Korten i början är lättare. 
Korten i mitten väcker minnen. I slutet är korten  
lite svårare.

Sprid ut korten på bordet eller be någon hålla  
korten i sin hand. Varje deltagare kan turvis ta upp  
ett slumpmässigt kort och svara på frågan i kortet.  
Ofta är det bra att föregå med exempel.  
Ge deltagarna möjlighet att diskutera ämnet  
och kring det.

Svaret kan också anges genom att peka. Då kan  
svaret preciseras med hjälp av fortsatta frågor. 
Deltagarna kan också uppmuntras att berätta  
om sig själva genom att rita eller gestikulera. 

Korten kan spridas ut synliga till exempel på bordet. 
Deltagarna kan uppmanas att välja 1–3 teman som 
de vill berätta om för de andra. Uppgiften kan också 
göras parvis. Paren kan till exempel leta fram kort  
vars innehåll de båda skulle välja.

Slutligen kan man göra en minnesövning och 
tillsammans gå igenom vad var och en berättat  
om sig själv. 

Kortens teman hänför sig till:
• åsikter
• erfarenheter
• önskemål
• minnen.

Skriv ut, klipp och engagera dig. 
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Materialet kan också skrivas ut från Centralförbundet för de 
gamlas väls Vahvike-materialbank på internetsidorna  
www.vahvike.fi.



Mitt hem finns i  

En stuga

Ett egnahemshus

Ett radhus 

Ett våningshus

Någon annan plats 

Som barn  
bodde jag 

På en lantgård

I skogen

I en by

I en stad 

Någon annan 
plats



Träd

Hus

Bilar

Himlen

Något annat

Från mitt 
hemfönster 
ser jag 

Tidningar 

Deckare

Dikter

Brev

Något annat

Jag läser helst



Våren

Sommaren 

Hösten 

Vintern 

Jag gillar alla 

Jag tycker att 
den bästa 
årstiden är

Norrut

Söderut

Österut 

Västerut

Vart som helst

Jag vill  
helst resa



I en kör 

I duschen

I bilen

I kyrkan

På någon  
annan plats

Jag sjunger 
gärna 

En resa

En delikatesskorg

En blombukett

Ett presentkort

Något helt annat

Jag vill helst 
få i present



Balkong

Soffa

Stuga

Bastu 

Någon annan 
plats

Plats där jag 
trivs bäst 

Bakning

Trädgårdsarbete

Festande

Handarbete 

Något annat

Helst sysslar 
jag med



Jag tycker att den 
bästa festen är 

Violin 

Dragspel 

Piano 

Trummor 

Något annat 
instrument

Instrument 
som jag helst 
lyssnar på

Julen 

Midsommaren

Födelsedagen 

Självständighets-
dagen

Någon annan fest 



Polka 

Humpa 

Masurka 

Jenka

Någon annan dans

Jag tycker det är 
roligt att dansa

Spegel

Sista paret ut

Tjärtunna

Kyrkråtta

Någon annan lek

Jag kan lära 
barnen leka



Sälja 

Köpa 

Titta

Dricka kaffe 

Göra något annat 

Jag går helst 
till torget för att 

Bibliotekskortet

Vykortet

Kreditkortet 

Gymkortet

Något annat kort

Det viktigaste 
kortet för mig är



Pensel 

Motorsåg

Separator

Dator 

Något annat 
redskap 

Jag kan utan 
svårighet 
använda 

Plocka bär

Plocka upp skräp

Samla på frimärken

Samla Plus-poäng 

Samla på något 
annat

Jag brukar



Kållåda

Salmiak 

Chokladkonfekt

Grillkorv

Något annat

Just nu skulle det 
smaka bäst med

TV 

Naturen

Grannarna

Mitt vackra hem 

Något annat 

Jag njuter av 
att titta på 



Räkor

Sillsmörgås

Efterrätt 

Köttbullar och mos 

Någon annan 
maträtt 

På en kryssning 
tycker jag bäst 
om att äta 

Äldre människa

Senior 

Verkligt vuxen

Åldring

Något annat ord

Jag använder 
helst ordet



Fostra barn 

Odla växter

Bygga muskler 

Utöka bankkontot

Utveckla något 
annat 

Jag är bra på att 

På kafé

Till museum 

Till en badstrand

På en idrottstävling

Till något annat 
ställe

Jag skulle 
gärna gå



Drummelpetter

Kalevala

Almanackan 

Topelius sagor

Någon annan bok 

Som barn 
läste jag 

Polka 

Pomaderat hår

Snagg

Fläta och rosett 

Någon annan stil

Min frisyr 
som ung var



Skidpjäxor

Tennistossor 

Galoscher 

Filttofflor

Andra skodon 

Jag har tyckt 
om att gå i 

Pälsmössa

Skärmmössa

Papiljotter 

Suave 

Något annat

Jag har satt 
på huvudet 



Pihlaja 

Kiss Kiss 

Budabest 

Polkakaramell 

Någon annan 
karamell 

Den första 
karamellsmaken 
jag minns

Kortspel

Damspel

Hänga gubben

Luffarschack

Något annat spel

När det regnade 
brukade vi spela



Varmt bröd

Bastukvast

Tvättade kläder 

Torrt hö 

Någon annan 
doft

Välbekant och 
hemtrevlig för 
mig är doften av

Hoppa hage

Spela boboll 

Leka kurragömma 

Åka kälke 

Göra något annat 

På rasterna
i skolan 
brukade jag



Russin

Trampbil

Glassdrink 

Samlarbilder 
från kaffepaket

Något annat 

Som barn 
fick jag 

Samla kottar 

Samla papper 

Gallra plantor 

Plocka bär 

På något annat  
sätt

Som barn fick 
jag fickpengar 
genom att 



Naturväktarna

En gåva i toner

Morgonandakt 

Barnens timme 

Något annat 
radioprogram 

På radion har jag 
ofta lyssnat till

Radio 

Telefon 

Kylskåp

Symaskin 

Tvättmaskin

Den första apparaten 
som skaffades till 
vårt hem var



Reklam-TV:s uggla

Utlysande av julfreden 

Televisionens testbild 

Rundradions tidssignal 

Alla dessa 

Jag minns utseendet 
eller ljudet av 

Jag tycker att 
alla tiders bästa 
matprogram är

Gryttvåan  
(Patakakkonen)

Sommarköket  
(Kesäkeittiö)

Tinas kök

Strömsö

Något annat 
program



Första bilfärden 

Första egna bilen 

Bröllopsbilen

Resebilen 

Något annat 
bilminne

För mig viktigt 
bilminne är

Cykel

Motorcykel

Personbil

Buss 

Något annat

För mig viktigt 
fortskaffnings-
medel är



Bekväm

Färggrann

Stilig

Mjuk 

Hemlig

Min klädsel 
hemma på 
kvällen är 

Häst

Elmoped

Muskelbåt

Bergochdalbana

Något annat

Jag vill ut 
och åka  



Presidenten 

Eurovisionsvinnaren 

En gammal vän 

En ny vän 

Någon annan 
person

Tussilagor

Små bäckar 

Islossning 

Leende ansikten 

Något annat 
vårtecken

Jag vill helst träffa
För mig viktigt 
vårtecken är



Kattens spinnande 

Barns skratt 

Vågskvalp 

Tystnad

Något annat ljud

Jag vill helst 
lyssna till 

Mjölka

Spara

Fiska 

Bygga

Göra något  
annat

Jag är skicklig 
på att



Surrogat

Snabbkaffe

Espresso 

Latte 

Alla smakar bra

Kaffedryck 
som jag tycker 
smakar illa är  

Rappa 

Yoga

Goda seder 

Nytt språk 

Något annat

Jag vill 
lära mig



Händerna

Huvudet

Hjärtat 

Alla dessa 

Inget av dessa 

Jag vill göra 
saker med

Vem kan segla  
förutan vind 

Vid en källa

Hangö-valsen 

Sommarpsalm

Någon annan sång

Sång jag helst 
sjunger



Havets vågor 

Flodvirvlar 

Forsens skum

Stilla sjö 

Någon annan 
vattenrörelse 

Min sinnes-
stämning nu kan 
beskrivas med 

Förkläde

Klockkjol

Skidbyxor

Hängselbyxor

Något annat 
plagg

Jag har stolt 
klätt mig i



Bli klokare 

Vara sprallig

Göra upp planer

Minnas

Göra något 
annat 

När jag blir 
gammal tänker 
jag 

Victor och Klara 

Viivi och Wagner 

Kronblom 

Knoll och Tott 

Någon annan 
serie

Mitt liv kan 
beskrivas med



Pommac 

Mjöd

Hembryggt öl 

Skummande vin

Någon annan 
skummande dryck

Jag tycker att 
man på fester 
ska bjuda på 

Stridande 
tjädertuppar 

Platt-TV 

Svarta tavlan 

Skolplanscher 

Någon annan tavla

För mig viktig 
tavla är



Hugo Simberg

Akseli Gallen-Kallela

Juhani Palmu

Helene Schjerfbeck

Någon annan konstnär 

Konstnärer vars tavla 
jag skulle hänga upp 
på min vägg

Varm bulle 

Tända ljus 

Eldens sprakande  
i bastuspisen

Önskekonserten  
en gåva i toner

Någon annan sak

För mig börjar 
veckoslutet med



Spänning 

Sinnesfrid

Segerglädje 

”Te och sympati” 

Något annat 

I mitt liv vill jag 
ha mera 

Överväga

Ta tag i saker 

Dela på ansvar 

Glömma 

Göra något annat

Jag är väldigt 
duktig på att


