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PROGRAM 
KICKOFF-DAG 

 

INFORMASJON 

Her finner du en forklaring på alle aktivitetene som skal 

gjennomføres. Hver skole står fritt til å tilpasse programmet sin 

timeplan, men over ligger en tidsplan over hvor lang tid det vil ta 

cirka. Legg inn ekstra pauser, om det blir noe tid til overs etter 

aktivitetene, eller finn på noen ekstra aktiviteter selv. Elevene skal 

blandes inn i grupper på tvers av trinnene. Hvor mange grupper det 

blir kommer ann på antall elever og hvor mange rom som er 

Video 
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tilgjengelige. Dette er en dag der alle skal ha ekstra fokus på 

inkludering, ha det gøy og bli bedre kjent med hverandre. Lykke til! 

Med vennlig hilsen  

Inkluderingsgruppa ved Indre Fosen ungdomsråd 

#inkluderemere 
 
«DU ER MYE» 

Hensikt: 

Å bevisstgjøre om at hvert enkelt menneskes identitet består av 
mange ulike tilhørigheter, tilknytninger og egenskaper. Å reflektere 
over at alle mennesker er komplekse individer og at det derfor kan 
være feil og urettferdig å bare fokusere på én tilhørighet eller ett 
særtrekk.   

Tidsbruk: 

Omtrent 30 minutter. Det er mulig å tilpasse dette ved å bruke 
færre eller flere eksempler på tilhørigheter. 

Dette trenger du: 

Et stort rom med muligheter for fysisk utfoldelse, og vedlagt liste 
med ulike tilhørigheter.  

Gjennomføring: 

1. Gruppen står i en stor ring rundt lederen midt i rommet. 

2. Lederen roper uten tilhørighet fra den vedlagte listen. 

3. Når lederen for eksempel sier ”interessert i fotball!” må alle som 
er interessert i fotball gå inn i ringen. 

4. Når alle har sett hvem dette er, kan de gå tilbake igjen. 
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5. Gjenta dette med så mange av tilhørighetene dere har tid til. 

6. Bruk god tid til refleksjonsspørsmålene i etterkant av øvelsen. 

 

Tilhørigheter: 

1. Er ungdom 

2. Er interessert i fotball 

3. Er en søster 

4. Har grønne øyne 

5. Spiller et instrument 

6. Bruker briller 

7. Er interessert i politikk 

8. Er forelsket 

9. Er religiøs 

10. Har kort hår 

11. Liker farger 

12. Har søsken 

13. Er musikkinteressert 

14. Er ikke født i Norge 

15. Har blå øyne 

16. Er glad i historie 

17. Liker sjokoladekake 

18. Er glad i rock 

19. Liker å danse 

20. Har brunt hår 
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21. Favorittretten min er pizza 

22. Har sett gossip girl 

23. Liker hund bedre enn katt 

24. Skriver dagbok 

25. Leser blogger 

26. Har en favorittfarge 

27. Har familie i andre land enn Norge  

28. Har skilte foreldre 

29. Har et annet morsmål enn norsk  

30. Liker ananas på pizza 

 

Refleksjon: 

1. Hva syns dere om øvelsen? Hvorfor tror dere vi gjorde den? 
2. Lærte dere noe nytt om hverandre? 
3. Lærte dere noe nytt om dere selv? 
4. Er det noen identiteter som oftere blir ekskludert enn andre? 

Isåfall, hvorfor? Og hvilke konsekvenser kan dette ha? 
 

Dette sitter vi igjen med: 

Vi mennesker er komplekse, og tilhører alltid flere enn en gruppe. 

Når mennesker blir diskriminert, er det ofte bare en 

tilhørighet/egenskap som blir trukket frem. Dette kan være at man 

er homofil/muslim/jente eller lignende, og er irrasjonelt og 

urettferdig. 
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BLI-KJENT LEKER 

Presentasjonsrunde: 

Alle står i ring. Den første sier hva han/hun heter og en ting de liker 
å gjøre på fritiden. Nestemann gjenforteller først hva den andre 
personen sa, før de forteller sitt eget navn og hva de liker å gjøre 
på fritiden. Slik fortsetter det helt til alle har presentert seg selv. 

Faktalek: 

Alle får utdelt en lapp der de skriver 3-5 ting om seg selv. For 
eksempel hva de liker å gjøre på fritiden, favorittserien(e) deres, 
funfacts og egenskaper.  

Lærer/leder samler inn lappene, og leser opp høyt hva som står på. 
Elevene gjetter hvem som har skrevet det. På denne måten blir 
man bedre kjent med hverandre. Les opp alle lappene eller så 
mange dere rekker.  

 

PLAKATLAGING  

Gruppen deles inn i mindre grupper (eventuelt hele gruppen 
sammen) for å lage plakater med inkludering som tema. Vær 
kreativ, og kanskje kan de lage et slagord. Plakatene kan henges 
opp i klasserommene for å minne på at inkludering er viktig hele 
tiden, ikke bare på denne dagen.  

 

TALL-LEK 

Elevene får utdelt et tall hver fra 1-100, der 100 er best. De får en 
lapp i panna, der de ikke får vite hvilket tall de fikk. Når alle har fått 
et tall skal de lage en russegruppe. Den beste russegruppa er den 
gruppa som har høyest tall. Formålet med denne leken er å føle litt 
på hvordan det er å bli ekskludert. 
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«FIRE HJØRNER» 

Hensikt:  

4-hjørner er en enkel måte å få elever til å diskutere rundt temaet 
inkludering og hvorfor det er viktig. Det skal også aktivt få elever til 
å tenke over sine meninger og muligheter.  

Dette trenger du: 

Et stort rom, fire lapper der det står: Enig, Uenig, Kanskje og Vet 
ikke. 

Slik gjør du: 

Les opp en påstand om gangen og la eleven stille seg ved Enig, 

Uenig, Kanskje eller Vet ikke. Som leder av spillet kan man velge ut 

en tilfeldig person som skal forklare hvorfor den personen står der. 

Men start gjerne, som oppvarming, med noen testpåstander som 

pizza er bedre enn taco, eller håndball er bedre enn fotball. Bruk 

god tid til refleksjon der det er nødvendig.  

 

Påstander: 

- I Norge er vi flinke på inkludering 

- Inkludering og mobbing er to forskjellige ting 

- En som sitter i rullestol, kan ikke være sammen med de andre 

- Det var inkluderende å skrive «de andre» i forrige påstand 

- Barn som ikke snakker norsk, er vanskelige å leke med 

- Homofile burde utestenges fra samfunnet   

- Noen mennesker er mer verdt enn andre 

- Mennesker med ulike funksjonshemninger er inkludert i 

samfunnet 
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