
1. Välj ett element:
A.  Eld
B.  Luft
C.  Vatten
D.  Jord

2. Vad vill du helst INTE bli kallad?
A.     Feg
B.     Korkad
C.      Svag
D.     Självisk

3. Hur skulle du reagera om du blev 
instängd i ett mörkt rum?
A.     Ropa på hjälp
B.     Försöka bryta upp låset
C.      Komma på ett annat sätt att ta dig ut
D.     Bryta ihop och gråta

4. Vad skulle du göra om någon var elak mot din 
kompis?
A.     Säga till den elaka att sluta
B.     Fråga en vuxen om hjälp
C.      Vara elak tillbaka
D.     Trösta kompisen

5. Vilket ord beskriver dig bäst?
A.     Envis
B.     Nyfiken 

Borde du hänga på Gryffindor tillsammans med 
Harry och hans vänner eller passar du bättre på ett 
annat elevhem? 

Gör vårt test med 10 frågor och se vilken bokstav du 
väljer flest gånger. Får du flest A, B, C eller D? Då får 
du veta var du borde bo.

Vilket elevhem på 
Hogwarts tillhör du?

C.      Ambitiös 
D.     Omtänksam

6. Vad är viktigast för dig?
A.     Rättvisa
B.     Visdom
C.      Makt
D.     Vänlighet

7. Välj en trolldryck:
A.     Amortentia, den mest kraftfulla kärleksdrycken 
 i hela världen
B.     Polyjuice elixir, med den kan du förvandla dig
 till vem du vill
C.      Veritaserum, ett kraftfullt sanningsserum som 
 gör det omöjligt att ljuga
D.     Felix Feliz, flytande tur som gör att du lyckas 
 med allt du ger dig in på

8. Din kompis fuskar på ett prov, vad gör du?
A.     Highfivar kompisen efter provet
B.     Berättar för läraren
C.      Blir sur men säger ingenting 
D.     Vågar ej göra något även fast jag tycker 
 att det är fel att fuska

9. Professor Umbridge ger dig kvarsittning, varför?
A.     Jag gjorde ett grymt prank, som tyvärr 
 gick lite snett... 
B.     För att jag ifrågasatte läraren
C.     Jag kastade en trollformel på en annan elev
D.     Försov mig och missade en lektion

10. Vilken djurart gillar du mest?
A.  Kattdjur
B.  Fågel
C.  Kräldjur
D.  Annat
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Flest A –  Gryffindor

Välkommen till Gryffindor! Här får du sällskap av 
både Hermione, Ron och Harry Potter - alla de till-
hör Gryffindor. Du som tillhör det här elevhemmet 
är ofta stolt, impulsiv och envis. Du gillar äventyr 
och att upptäcka nya saker och får energi av att 
umgås med andra. I grunden är du god och pålitlig, 
men kan också ha svårt att ta kritik och erkänna att 
du har fel. 
Föreståndaren för elevhemmet är Minerva McGo-
nagall. Bilden på Gryffindors vapensköld består av 
ett gyllene lejon mot en röd bakgrund.

Flest B –  Ravenclaw

Tillhör du elevhemmet Ravenclaw? Då är du smart 
och snabbtänkt. Du har bra fantasi och vill gärna 
uppleva nya saker, samtidigt som du tycker om att 
vara ensam. En Ravenclaw-elev föredrar att umgås 
med en liten grupp som står dem nära än att gå på 
stora fester med mycket folk. Om man argumente-
rar med en Ravenclaw-elev är det inte så viktigt för 
den att få rätt, de kan ta kritik och lyssnar ofta på 
bägge sidorna när några bråkar.
Luna Lovegood och Cho Chang tillhör båda elev-
hemmet Ravenclaw. Elevhemsföreståndare är Filius 
Flitwick och på vapenskölden finns en örn på en blå 
botten.

Flest D –  Hufflepuff

Blev du en Hufflepuff? Grattis – en bättre vän än 
en Hufflepuff kan man nästan inte få. Du är lojal, 
tålmodig och värderar vänskap högt. Du gillar att 
umgås med folk, men har inte behov av att stå i 
centrum. En Hufflepuff-elev är balanserad och blir 
inte så lätt arg. På det här elevhemmet är eleverna 
jordnära och arbetar hårt - påbörjar de ett projekt 
så avslutar de det.  
En känd Hufflepuff är trollkarlen Newt Scamander 
från Fantastiska vidunder och var man hittar dem. 
En annan är Cedric Diggory som var en stjärna i 
elevhemmets quidditchlag. Elevhemmets förestån-
dare är Pomona Sprout och vapenskölden är gul 
med en grävling på.

Flest C –  Slytherin

Aha, du tillhör alltså Slytherin! Då är du både intel-
ligent och målmedveten. Har du bestämt dig för nå-
got så lyckas du ofta med det. Det också viktigt för 
dig att bli framgångsrik. För att få som du vill är du 
duktig på att manipulera andra, en egenskap som 
kan vara bra att ha om man vill nå framgång. Den 
som tillhör Slytherin kan ibland vara misstänksam 
och ha lätt att hitta fel på andra. Men du är också 
smart och uppfinningsrik.
Självaste Lord Voldemort tillhörde Slytherin, liksom 
Bellatrix Lestrange och familjen Malfoy. Severeus 
Snape var elevhemsföreståndare fram till 1997 då 
Horace Snigelhorn tog över den rollen. Slytherins 
elevhem och på vapenskölden finns en orm mot en 
grön bakgrund.


