
Fråga och byta 
Nivå: A1-B2 

Element: Samarbete, ordförråd 

 

 

Denna aktivitet gör att deltagarna måste samarbeta och kommunicera med varandra 

samtidigt som de repeterar olika teman. 

1. Varje deltagare får ett kort med en fråga. Dessa frågor är gjorda av läraren eller så har 

klassen gjort dem tillsammans. 

2. Deltagarna går runt, hittar en partner, ställer en fråga och svarar på en, byter kort och 

hittar en ny person att fråga. 

3. Det är bäst att använda frågor som kräver korta svar. 

Här kan man använda frågor från olika områden som klassen har gått igenom. Man kan också 

använda denna övning för att stärka det muntliga språket innan språkprov. Nedan följer 

exempel på frågor som passar till det muntliga språkprovet A1, vilket motsvarar Sfi B-kurs. 

Dessa kan lamineras och klippas isär.  

 

 



 

MUNTLIG  ÖVNING 

 

1) Berätta om dig själv 

 

2) Berätta om mat: 

• Vad tycker du om att äta? Vad är det bästa du vet? 

• Vad äter du till frukost? 

• Vad äter du till lunch? 

• Vad äter du till middag? 

• Vad äter du till kvällsmat? 

• Tycker du om svensk mat? Vilken typ av svensk mat gillar du? 

 

3) Berätta om hus och hem: 

• Har du lägenhet eller hus (radhus, villa osv.) ? 

• Bor du ensam eller tillsammans med någon? 

• Vilka möbler har du? I sovrummet, i köket, i vardagsrummet, i badrummet? 

• Har du en trädgård? Vad har du i trädgården? 

 

4) Berätta om fritid: 

• Vad tycker du om att göra på fritiden/har du någon hobby? 

• Vad tycker du bäst om att göra på din fritid? 

• Vad tycker du om att göra på sommaren? 



• Vad tycker du om att göra på vintern? 

 

5) Transport: 

• Hur kommer du till skolan? 

• Vilket transportmedel tycker du bäst om att använda? 

 

6) Kläder: 

• Berätta om kläderna som du har på dig. Vad heter de och vilka färger är det? 

 

7) Familj 

• Är du gift? 

• Har du barn? 

• Har du syskon? Hur många? 

 

	  


