
Följ de skriftliga instruktionerna noga. 

Läs först igenom alla instruktioner. 

Skriv en mening högst upp och centrerat på baksidan av papperet, som bara 

innehåller ett pronomen, adjektiv, ett substantiv och ett verb. 

Använd en penna med valfri färg till uppgiften ovanför. 

Peka på någon som har ett namn som börjar och slutar på en vokal. 

Skriv en huvudstad som ligger utanför Europa, där varje bokstav har olika färger. 

Skriv på baksidan av ditt papper i nedre vänstra hörnet. 

Vinka till någon samtidigt som du ritar en åtta med foten. Gör åttan med foten tills 

den du vinkar till vinkat tillbaka. 

Rita ett valfritt djur på en passande plats på papperet. Du måste vid något tillfälle 

låta som ditt djur. Det räcker om din axelkompis hör dig. 

Skriv ett ord på tavlan med “fel hand”. 

Gå en sväng i trappen. Möter du någon så hälsar du artigt. 

Gör nästa uppgift i 30 sekunder. 

Håll din tystläsningsbok i handflatan med armen sträckt rakt ut.   

Rita en flagga på baksidan av papperet som bara innehåller två färger.  

Vik papperet på mitten. 

Ta dig till tavlan på ett ovanligt sätt och skriv alfabetets vokaler med gemener.  

Skriv ditt fullständiga namn där det finns plats på papperet. Pennan får inte lyfta 

papperet. 

Gå någon en high five. 

Ta ditt papper och gör en snöboll av den. Kasta den till någon som fångar snöbollen. 

Be hen kasta tillbaka den (du får inte säga detta på svenska). 

Skriv ett valfritt ord på engelska på tavlan. Dock inte samma som någon annan.  

Ta en sväng i trappen. Gå uppför baklänges.  

När du läst klart instruktionerna klappar två klapp med händerna ovanför ditt huvud. 

Lämna in papperet till mig hastigt och lustigt. 
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Läs först igenom alla instruktionerna. 

Hämta en valfri färgpenna. 

Skriv den femtonde bokstaven i alfabetet i högra övre hörnet. 

Gå till tavlan på händer och fötter och skriv din begynnelsebokstav mitt på vita 

tavlan. 

Gå tillbaka till ditt bord med så små steg som möjligt. 

Heja på valfri person i klassrummet. 

Skriv ner ditt fullständiga namn på baksidan av detta papper. 

Ringa in namnen med en blyertspenna. 

Ropa “ecklesiastikminister” lagom högt. 

Räkna hur många steg det är till entrédörren på nedre våningen. 

Skriv ner antalet i nedre vänstra hörnet på detta papper. 

Skriv ner tre olika adjektiv längst upp på detta papper. 

Du får inte skriva samma adjektiv som din axelkompis. Har du gjort det måste du 

ändra. 

Vik nu detta papper på mitten, men så du ändå kan se resten av instruktionerna. 

Backa långsamt fram till tavlan och skriv två verb på bokstaven L. 

Ta så stora steg som möjligt tillbaka och skriv en valfri mening längst ner på ditt 

papper. Meningen får max innehålla 4 ord. 

Heja på valfri person, dock inte samma som förra gången. 

Rita en valfri flagga på baksidan av detta papper. Flaggan får inte tillhöra ett land 

som börjar på en konsonant. 

Ta en engelska/svensk ordbok och slå upp sidan 111. Gå till din lärare och säg ett 

valfritt ord från den sidan på engelska.  

Sätt dig på din plats och räck upp höger hand i 10 sekunder. 

Nu när du läst igenom alla instruktioner låter du som ett valfritt djur och börjar sedan 

att beta av varje instruktion från början. 

Lämna hastigt in ditt papper till din lärare. 
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Börja med att läsa igenom alla instruktioner. 

Skriv tre ord som rimmar på baksidan av papperet. Rimmen måste innehålla ord med 

dubbelteckning. 

Gå tyst runt din egen bänk/grupp med en bok balanserande på huvudet. 

Gå på tå fram till tavlan och skriv ett valfritt sammansatt ord. Dock inte samma som 

någon annan. 

Skriv namnen på de nordiska länderna på baksidan av papperet. Länderna ska skrivas 

i bokstavsordning och i olika färger. 

Säg ett artigt hej till en valfri lärare. Läraren som ni hejar på får inte vara inne i 

klassrummet.  

Skriv i skrivstil längst ned i högra hörnet, namnet på den lärare som du hejade på. 

Skriv två synonymer till ordet pengar på en passande plats på ditt papper.  

Vingla fram till tavlan (utan att störa någon) och skriv ett substantiv, ett verb och ett 

adjektiv. Alla tre orden ska börja på samma bokstav. 

Gör något bra. Skriv på baksidan på papperet vad du gjorde som var bra. 

Rita en valfri       på en passande plats på papperet. Döp din      . Namnet måste börja 

på en vokal. 

Ta en vända i trappan. Möter du någon när du går upp så säger du ”Hej Harry”. 

Backa till tavlan i slow motion och skriv ett svenskt landskap baklänges.  

Slå upp sidan 444 i en ordbok. Välj ett av orden och viska ordet på engelska till din 

lärare.  

Rita en så lång mask som möjligt på papperet. Masken ska ha två ögon och en mun. 

Sätt dig i jägarvila och räkna lagom tyst till 15 på engelska. 

Räkna antal bokstäver i ditt fullständiga namn. Ta antalet och dubbla det. Skriv talet 

på en passande plats på tavlan.  

Vinka till någon som har ett namn som börjar på en konsonant.  

Beskriv dig själv med tre ord. Skriv orden på baksidan av papperet. Skriv dem så 

centrerat som möjligt. 

Nu har du läst alla instruktioner. Hurra och börja beta av varje uppgift. När alla är 

klara så lämnar du in papperet som ett flygplan. 
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