
Fortellekort.  

Skriv ut på litt tykkere ark og klipp ut fortellekort. Eventuelt kan du skrive ut på 

vanlige ark, klippe ut og laminere.  

Legg kortene i en bunke med baksiden opp, og bytt på å trekke kort. Det er 

mulig å besvare hvert sitt kort eller at flere svarer på hvert kort. Kanskje er det 

trygt at den som leder undervisningen svarer først. 

Fortellekort kan brukes til ulike former for undervisning. Noen tips: 

- Bli kjent, for eksempel i en gruppe 

- Øvelse på automatisering av språklyder 

- Ved stamming eller løpsk tale, til å øve på flyt eller lignende 

- Afasi og ordletingsvansker 

- Kartlegging av tale og språk 

 



 
Fortell om en 

person du 
beundrer…. 

 

 
Hvilken egenskap 
er den beste hos 

deg selv? 
 

 
Hva er det første 
du tenker når du 

våkner om 
morgenen? 

 
 

Hvem ville du helst 
dratt ut og spist 
middag med? 

 

 
Hvordan hadde en 
drømmekveld vært 

for deg? 
 

 
Hva er det beste 
ved å være i den 
alderen du er i? 

 
 

Fortell om din 
drømmeferie. 

 

 
Hva gleder du deg 

til akkurat nå? 
 

Dersom jeg fikk et 
brev, skulle jeg 
ønske det inne-

holdt følgende…. 



 
Hva er ditt 
favorittdyr 
- og hvorfor? 

 

 
Når blir du glad? 

 

 
Hva er den beste 
dagen i uka for 

deg? 
 

 
Hvem eller hva ville 

du helst tatt med 
deg på en øde øy? 

 

 
Hva synes du at du 
får altfor liten tid 

til? 
 

Har du noen 
fobier? (ting du er 

redd for, f.eks. 
edderkopper, 

slanger) 
 

Sånn er jeg om 
morgenen. 

 
Dette er typisk 

meg, ifølge 
vennene mine. 

 

 
Dette er jeg 
avhengig av. 



Hvis jeg skulle vært 
en superhelt, 

hadde jeg valgt….. 
Hvorfor? 

 
På en fridag gjør 
jeg helst dette. 

Hvis jeg våknet i 
morgen og 

plutselig var en 
annen, ville jeg 

vært… 
 

Dette tror jeg ikke 
folk vet om meg! 

 
Hva er det mest 
rampete du har 

gjort? 
 

 
Dette liker jeg 

overraskende godt. 

 
Dette gjør meg 

flau. 
 

 
Denne tingen 

klarer jeg meg ikke 
uten. 

 

 
Hva gjør deg 

stressa? 



 


