
Vad får dig att 
skratta?

Vad får dig att 
skratta?

Vad är det bästa med 
ditt yrke?

Vad är det bästa med 
ditt yrke?

Vad är det värsta med 
ditt yrke?

Vad är det värsta med 
ditt yrke?

Hur kommer det sig att
du är här idag?

Hur kommer det sig att
du är här idag?

Hur kan en jobba med 
demokrati i skolan?

Hur kan en jobba med 
demokrati i skolan?

Vad gör dig 
arg?

Vad gör dig 
arg?

Nåt jag skulle vilja lära
mig är...

Nåt jag skulle vilja lära
mig är...

Vad vill du främst för-
medla till dina elever?

Vad vill du främst för-
medla till dina elever?

Vem/vad inspirerar dig?

Vem/vad inspirerar dig?

Om du var ett djur, 
vilket skulle du vilja va?

Om du var ett djur, 
vilket skulle du vilja va?

Jobbar din skola med 
elevinflytande? Hur?

Jobbar din skola med 
elevinflytande? Hur?

Vad skulle du vilja 
förändra i Malmö?

Vad skulle du vilja 
förändra i Malmö?

Vad tycker du om att 
göra en oplanerad dag?

Vad tycker du om att 
göra en oplanerad dag?

Beskriv din skola med
ett ord.

Beskriv din skola med
ett ord.

Vilken är din favorit-
årstid?

Vilken är din favorit-
årstid?

Har du nån favoritlek?
Om ja, vilken?

Har du nån favoritlek?
Om ja, vilken?

Är du med i någon
förening?

Är du med i någon
förening?

Har du inflytande över
din arbetssituation?

Har du inflytande över
din arbetssituation?

Vad tycker du om 
Malmö?

Vad tycker du om 
Malmö?

Har du metoder för
värdegrundsarbete?

Har du metoder för
värdegrundsarbete?

Hur kan lärare bidra
till klassrumsdemokrati?

Hur kan lärare bidra
till klassrumsdemokrati?

Hur känner du inför om-
organisationen i Malmö?

Hur känner du inför om-
organisationen i Malmö?

Varför valde du att 
utbilda dig till ditt yrke?

Varför valde du att 
utbilda dig till ditt yrke?

Vad är den godaste 
maten du vet?

Vad är den godaste 
maten du vet?

Har du satt upp några
mål för 2013? Vilka?

Har du satt upp några
mål för 2013? Vilka?

MINGELBINGO

MINGELBINGO


