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Frågeformulär till Framtidsbrev 2019 
Fyll i namn, födelsedag och svara på frågorna om vi får ställa ut ditt material. 

Skriv sedan under med dagens datum och din namnteckning. 

Mitt namn: 

Skriv tydligt  

Födelseår:  

Månad:  

Dag:  

Min adress: 

(Behöver inte 

uppges)  

 

Svara på dessa frågor med JA eller NEJ JA NEJ 

Mina teckningar eller bilder får ställas ut på Arkivens dag.   

Mitt brev får visas på Arkivens dag.   

 

Dagens datum:  

Namnteckning:  

 

Välj en eller båda frågorna att besvara. Frågorna f inns på nästa sida 
Vi har skrivit ner några frågor som kan hjälpa dig att komma igång. Du får givetvis skriva om 
annat också och behöver inte följa listan. 

 

I framtiden 
Besök arkivet i framtiden så kan du läsa ditt Framtidsbrev. Då frågar du efter ”Arkivens dag 
2019” och uppger ditt namn eller födelseår. 

 

  



Laholms kommun, Kommunarkivet 
Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 
Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 

 

Frågor till: "Dagbok från en dag i mitt liv"  

Beskriv en dag i ditt liv i oktober eller november. Det kan även vara en annan dag. Det kan 
vara en skoldag, vardag, en helgdag eller en dag under lovet. Du får gärna rita och illustrera 
din berättelse. 
Du behöver inte följa frågorna. Dessa är mest en hjälp att komma igång. 

 
1. Vilken dag är det? 
2. Var du skolan eller hemma eller någon annanstans? 
3. Om du var i skolan, beskriv vad du gjorde där och vilka ämnen du hade och vad du 

tyckte om det. 
4. Vad åt du under dagen till frukost, lunch middag, och annat? 
5. Hälsade du på någon, vem i så fall och vad gjorde ni? 
6. Hur var du klädd den dagen? 
7. Vilken av dina kläder gillar du bäst? 
8. Vilket märke har du på din telefon? 
9. Var du ute på internet? Vad gjorde du där? 
10. Vilka YouTubers/influencers eller andra följer du på nätet? 
11. Hade du någon aktivitet som sport, kultur eller var ute och lekte? 
12. Vilka teveserier följer du? 
13. Vilka program eller filmer tittade du på? 
14. Vilken musik gillar du allra bäst? 
15. Om du fick göra vad du ville i ditt liv, vad hade du gjort i dag? 

 

16. Berätta om annat som du gjorde den dagen som ditt framtida jag skulle vilja veta om 
dig. 

Frågor till: "Min framtid"  

Beskriv en dag i din framtid. Du får gärna rita och illustrera din berättelse. 
Du behöver inte följa frågorna. Dessa är mest en hjälp att komma igång. 

 
1. När i framtiden är det? 
2. Hur ser Laholm ut? 
3. Var bor du? 
4. Hur bor du? 
5. Vad arbetar du eller sysselsätter dig med? 
6. Hur ser dina kläder ut? 
7. Vad gör du på fritiden? 
8. Vad äter du? 
9. Hur transporterar du dig? 
10. Hur ser din apparat ut som du kontaktar andra med eller använder att vara ute på nätet 

med? 
11. Vilka apparater/maskiner tycker du bäst om att använda i framtiden? 
12. Hur ser miljön ut? 
13. Från vilken energikälla kommer strömmen till ditt hus? 
14. Kan man bo på andra planeter? 

 

15. Berätta om annat som du tror att ditt framtida jag skulle tycka var kul att läsa om hur 
du tror att din framtid blir. 


