
Gå runt i klassrummet och ställ frågor till dina kompisar. Ex) Har du en hund 

som husdjur?  Har kompisen det så skriver du kompisens namn i rutan. Har 

kompisen inte det så får du fråga vidare. Du får inte skriva samma person två 

gånger! 

 

Jag har en 
hund som 

husdjur 

Jag äger en 
skateboard 

Jag har spelat 
Pokemon Go 

Jag har tittat 
på en film 
under denna 
vecka. 
 

Jag spelar 
fotboll 

Jag spelar 
innebandy 

Min 
födelsedag är 
i april 
 

Jag gillar 
lakrits 

Jag kan åka 
rullskridskor 
 
 
 

Jag åt 
smörgås till 
frukost 

Jag har fiskat 
under 
sommaren 

Jag åker buss 
till skolan 

Jag tycker om 
att pyssla 
 
 
 

Jag kan tala 
två språk 
flytande 
 

Jag är 
vänsterhänt 

Jag tycker om 
att läsa 
böcker 

Jag är född i 
december 

Jag har levt i 
ett annat land 
 
 
 
 

Jag tycker 
Samsung är 
bättre än 
Iphone 
 

Jag har badat 
i en sjö denna 
sommar 

Jag har blivit 
stucken av en 
geting 

Jag tycker om 
att spela 
dataspel 

Jag har ätit en 
glass 
 
 
 
 

Jag har fler än 
två syskon 

Min 
favoritfärg är 
blå 
 

 



Lär känna din 

lärare 
 

 

Nu ska ni få sättas på prov gällande hur mycket ni lärde er att känna mig förra 

året. Svara på följande frågor nedanför. Jag kommer sedan gå igenom de rätta 

svaren. Hade ni rätt så sätter ni ett kryss i rutan, hade ni fel låter ni rutan vara 

tom  

 

 

 Vad är din lärare favoritfärg? __________________________________ 

 Vad är din lärares favoritgodis? __________________________________ 

 Hur länge har din lärare undervisat? _____________________________ 

 Vart skulle din lärare helst bo? Vid stranden eller i skogen? 

___________________________________________________________ 

 Har din lärare några barn? __________________________________ 

 Vad har din lärare för fritidsintressen? ___________________________ 

 Har din lärare några djur? __________________________________ 

 Alla människor har lite olika egenskaper. Nämn en egenskap som din 

lärare har. 

_______________________________________________________ 

 

Hur väl kände du din lärare? 

Jag fick ____________ rätt av 8 möjliga svar! 

 

Vad skulle du vilja veta om din lärare? 

___________________________________________________________ 



 


