
VÅRT GRUPPNAMN 

1. Alla i gruppen tar varsitt papper och skriver ner saker som de 
tycker om som ex. cykla, choklad, Granqvist eller sova länge på 
morgonen.  
 
2. När tiden är ute får alla berätta vad de skrivit ner på sitt papper 
samtidigt som man skriver in den i femfältaren nedanför. Tycker 
bara en person om det skriver man det på 1:an, tycker två personer 
om det skriver man in det på 2:an och så vidare. 
 
3. När alla är klara tittar ni på fält fyra och utifrån det som står där 
väljer ni ett namn till er grupp och skriver in i fält 5. 
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Lär känna din lärare 

 

 

Vad är din lärares 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 tycker din lärare om att göra på fritiden?___________________________ 

Har din lärare några djur? __________________________________ 

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

      _____________________________________ 

 
Nu ska ni få sättas på prov gällande mig! Det kommer mest vara dina 
instinkter (din känsla) som kommer sättas på  prov eftersom vi inte känner 
varandra så väl än.  
 
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  
 

Hur väl kände du din lärare? 
Jag fick ____________ rätt av 8 möjliga svar! 
  
Vad skulle du vilja veta om din lärare? 
___________________________________________________________ 



Ballongen 
1. Forma en ring och håll varandra i händerna.  

2. Uppgiften är att hålla ballongen i luften utan att släppa 
varandras händer. Ni får använda händer, fötter, huvud 
och så vidare.  

3. När ni klarar en, så tar ni in nästa ballong.  
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Magiska frågor 

Alternativ 1.  Gå runt i klassrummet, hitta en kompis och ställ frågan som står på kortet. När ni 
har svarat så byter ni fråga med varandra.  

 

Alternativ 2: Sitt hemgrupperna. Någon börjar att dra en fråga. Personen läser frågan högt och 
sedan ska alla i tur och ordning svara på frågan. Därefter drar nästa person en fråga och alla 
svarar på den.  

 

 

Har du någon 
förebild? 

Vad är din 
favoritsport? Varför? 

Vad är din favoritmat? När fyller du år? 

Har du någon 
favoritfilm eller 

favoritspel? 

Vad vill du jobba med 
när du är stor? 

Vad tycker du om att 
äta till frukost? 

Vad är ditt 
favoritdjur? 

Vad är ditt 
favoritämne i skolan? 

Är du allergisk mot 
något? 

Har du några djur? 
Har du varit med om 
något läskigt? Vadå?  

Har du varit med om 
något spännande? 

Vadå? 
Vart bor du?  

Vad är ditt 
favoritgodis? 

Har du någon 
favoritbok? 

Kan du flossa? Kan du 
visa i så fall? 

Hur många är ni i eran 
familj? 

Om du fick åka vart 
du ville just nu. Vart 
skulle du åka då och 

varför? 

Vilken magisk kraft 
skulle du vilja ha? 

Varför? 

Om du var en kändis, 
vilket skulle du då 
vara och varför? 

    Skulle du vilja ha 
många följare på insta 

eller musically? 
Varför/varför inte 

Om du var ett djur, 
vilket skulle du då 

vara och varför 

Vad tycker du bäst om 
att göra när du är 

ledig? 

Klipp ut och laminera.  



Jag har en hund 

som husdjur 

Jag äger en 

skateboard 

Jag har spelat 

Fortnite 

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 

  

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! 

 

Hitta en kompis - bingo 



Hemgruppsmaskot 

1. Måla en maskot. 
2. Bestäm vad den ska heta. 
3. Bestäm vad den tycker om att äta, göra, 

favoritgodis och häftiga krafter som den har. 
Sedan får ni gärna hitta på vad ni vill om den! 
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