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Kunskapsbingo  
 

Utrustning  

 

– blanketter för Kunskapsbingo  
– pennor  

 

Instruktioner 

  

Vägledaren skriver ut bingoblanketterna och delar ut dem och pennor till deltagarna. Var och en väljer 3-5 
kunskaper eller färdigheter, som hen redan besitter samt en kunskap eller färdighet som hen önskar skaffa sig 
eller behöver.  

Då man går igenom  övningen berättar var och en i tur och ordning vad hen valt och hur hen har skaffat sig eller 
tänker skaffa sig kunskapen eller färdigheten i fråga. Ifall det enligt deltagaren saknas någon central kunskap 
eller färdighet kan den läggas till. I diskussionen kan man fundera på betydelsen av olika kunskaper och 

färdigheter i arbetslivet idag och i framtiden.  

Bonusuppgift 
 

I övningen kan man utnyttja också arbetsplatsannonser (finns t.ex. på www.mol.fi) med beskrivningar av olika för 
jobbet i fråga önskvärda kunskaper och färdigheter.  

Blanketten kan också användas på bingo-sätt: vägledaren läser upp en kunskap eller färdighet och deltagarna 
markerar den på sina blanketter under förutsättning att hen har den själv. Den första som får fyra i rad ropar 
Bingo!  

 

Målsättning  

 

Kunskapsbingo presenterar olika allmänna kunskaper och färdigheter som behövs i många olika jobb och som 
man kan skaffa sig även på andra håll än i skolan.  

Övningens målsättning är att hjälpa deltagarna att själva känna igen sina kunskaper, färdigheter och styrkor 
samt att inse vilka kunskaper och färdigheter som skulle vara bra att börja utveckla.  
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Skriv ner tre till fem kompetenser som du har! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Skriv ner en kompetens som du skulle vilja ha! 

 

 

Kreativitet Systematisk Intresse att lära Hitta på egen färdighet 

Omdöme Kommunikation 
Förmåga att läsa långa 

texter Ledarskap 

Uthållighet Ärlighet Ödmjukhet Frågar om råd 

Självkontroll Social Självstyrd Lekfullhet 

Fingerfärdighet ICT-färdigheter Öga för färger Stilkänsla 

Flexibilitet Tålamod Snabbhet Lyssna 

Kan urskilja det 
väsentliga Försiktighet Rörlighet Samarbete 

Gott smaksinne Mod Gott minne Skriva 

Rejäl Rita Nyfikenhet Hålla tidtabellen 

Hitta på en egen färdighet Förmåga att förutse Empati Hårdhet 
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