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Muntlig  personbeskrivning med hjälpmeningar. 
 
1.  Beskriv dig själv (ditt utseende)  med  hjälp av följande fraser: 
 
Jag  är   en och sextiotre (1, 63) meter lång 
 
Jag väger  sextio (60) kilo. 
 
Jag är tjock/smal/normalbyggd. 
 
Jag har blont/rött/brunt/svart/rött/grått/vitt hår. 
 
Jag har   kort/långt/halvångt/snaggat hår. 
 
 Jag har krulligt/lockigt/vågigt/rakt hår. 
 
Jag  har rundt/kantigt/avlångt/ovalt ansikte. 
 
Jag har blåa/ bruna/gröna/svarta  ögon. 
 
Jag har/bär glasögon/ Jag har/bär inte glasöogn. 
 
Jag har en stor//liten näsa 
 
Jag har en stor/liten mun. 
 
 
2.  Fråga din kompis hur han/hon ser (personbeskrivning) med hjälp av 
nedanstående frågr 
 
 
Hur lång är  du?       
 
Hur  mycket väger du?    
 
Är du tjock, smal eller normalbyggd? 
 
Vilken hårfärg har du? 
 
Hur långt hår har du? 
 
Har  du  krulligt, lockigt, vågigt eller rakt hår? 
 
Vilken form har ditt ansikte? 
 
Vilken färg har dina ögon? 
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Har du stor eller liten näsa? 
 
Har du stor eller liten mu ? 
 
 
3.  Svara på din kompis frågor  med hjälp  av svaren nedan 
 
 
Din kompis frågar:                          Du svarar: 
 
Hur lång är  du?         Jag är en och _______  meter lång 
 
Hur  mycket väger du?               Jag väger _________kilo. 
 
Är du tjock, smal eller normalbyggd?  Jag  är __________ 
 
Vilken hårfärg har du?    Jag  har  rött/blont/svart/brunt/grått/vitt hår. 
 
Hur långt hår har du?     Jag    har   kort/långt/halvångt/snaggat hår. 
 
Har  du  krulligt, lockigt, vågigt eller rakt hår?    Jag har ________  hår. 
 
Vilken form har ditt ansikte?   Jag  har  kantigt/rundt/ovalt/avlångt  
ansikte. 
 
Vilken färg har dina ögon?   Jag har blåa/bruna/svarta  ögon 
 
Har du stor eller liten näsa?   Jag har __________ näsa 
 
Har du stor eller liten mun ?          Jag  har __________  mun 
 
 
 
4.     Beskriv din kompis på uppgift 2 och 3 för en annan kompis med hjälp av 
meninganra nedan. 
 
 
Min kompis____________   är  en och _______lång. 
Min kompis ___________    väger ___________ kilo. 
Min  kompis ___________ är  tjock/smal/normalbyggd, 
Min kompis ____________har _____________rött/blont/svart/brunt/grått/vitt hår. 
MIn kompis  ___________ har  kort/långt/halvlångt/snaggat hår. 
MIn kpmpis  ___________ har ett  kantigt/rund/ovalt/avlång ansikte 
Min kompis __________   har  blåa/bruna/svarta ögon. 
Min kompis  ____________har  stor/liten näsa. 
Min kompis____________  har stor/liten mun. 
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5.  Försök nu att beskriva din kompis utan hjälp av meningarna ovan. 
 
 
6.  Beskriv nu alla dina klasskamraters utseende (personbeskrivning). Försök att titta 
så lite som 
möjligt på detta papper. 
 
 
 
 


