
Sjálfspróf – Hvaða heimavist tilheyrir þú?
Svaraðu þessum 7 spurningum og teldu 
síðan svörin þín til þess að komast að því, 
hvaða heimavist þú tilheyrir

1. Krakkar í skólanum eru að reyna skora á vin þinn í bardaga, hvað gerir þú?
a. Reynir að miðla málum, allir ættu að vera vinir
b. Legg metnað í það að læra kröftugust álögin og vinna bardagann
c. Hjálpa vini mínum, það þarf að stöðva einelti
d. Hunsa þetta, ég tek ekki þátt í svona

2. Hvað af þessu finnst þér mikilvægast?
a. Vinátta
b. Metnaður
c. Hugrekki
d. Viska

3. Hvað værir þú helst til  í að læra í Hogwarts?
a. Jurtafræði
b. Galdradrykki og seiðagerð
c. Varnir gegn myrkuöflunum
d. Galdrasögu

4. Hvað af eftirtöldum dýrum líkar þér best við?
a. Skjaldbaka
b. Köttur
c. Hundur
d. Páfagaukur



5. Þú færð of mikinn afgang út í búð, hvað gerir þú?
a. Ég tek ekki eftir því fyrr en ég er komin heim og nenni ekki að fara til baka
b. Ég labba í burtu eins og ekkert hafi gerst, Ég meina, það er ekki eins og ég hafi   
              verið að stela
c. Ég myndi láta afgreiðslumanninn/konuna vita og fá hrós fyrir réttsýnina
d. Ég myndi leiðrétta afgreiðslumanninn/konuna, hann/hún kann greinilega ekki að                           
              telja

6. Ef vinir þínir væru að stofna rokkhljómsveit, hvaða hljóðfæri myndir þú spila á?
a. Bassa
b. Trommur
c. Rafmagnsgítar, en ég myndi líka syngja
d. Hljómborð

7. Í hvaða stjörnumerki ert þú?
a. Naut, krabbi, fiskur
b. Sporðdreki, tvíburi, meyja
c. Ljón, bogmaður, hrútur
d. Vatnsberi, vog, steingeit

Teldu nú hvaða bókstaf þú valdir oftast sem svarmöguleika.

Ef þú valdir A oftast þá ert þú í Hufflepuff

Ef þú valdir B oftast þá ert þú í Slytherin

Ef þú valdir C oftast þá ert þú í Gryffindor

Ef þú valdir D oftast þá ert þú í Ravenclaw.


