
 

Hva ser du på bildet? 

Bildet er fra en musikkvideo. Hva tror du sangen handler om? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hun sitter foran meg på ________ rad 

-hun har, ______ øyne, er bestandig _______ 

jeg er _______, men jeg får det ikke frem. 

Jeg sender lapper, men jeg-få'kke no' svar, 

Hun synes at jeg ikke er no' til ________. 

Hun er _________, men, det er ikke i meg. 

 

Refr: 

Hun er forelska i ________ oh-oh-oh 

forelska i læreren oh-oh-oh 

Hun er __________ i __________ 

og ikke i meg. 

 

_____________ vår er _________ år 

-han har _________ kropp og __________ hår 

han er hele skolens Don Juan. 

Og jeg er bare ________ år 

-hun sier: Kom tilbake om __________ år 

Hun er ________________, men 

det er ikke i meg 

 

Refr: 

Hun er forelska i ______________ oh-oh-oh 

_______________ i læreren oh-oh-oh 

Hun er ______________ i ________________ 

og ikke i meg  

 

Blåe, læreren, fire, 

forelska, tjue, kraftig, 

halvlangt, første, 

femten, glad, kar 



Hun sitter foran meg på første rad 

-hun har, blåe øyne, er bestandig glad 

jeg er forelska, men jeg får det ikke frem. 

Jeg sender lapper, men jeg-få'kke no' svar, 

Hun synes at jeg ikke er no' til kar. 

Hun er forelska, men.. Det er ikke i meg 

 

Refr: 

Hun er forelska i lærer'n oh-oh-oh 

forelska i lærer'n oh-oh-oh 

Hun er forelska i lærer'n 

og ikke i meg. 

 

Lærer'n vår er tjue år 

-han har kraftig kropp og halvlangt hår 

han er hele skolens Don Juan. 

 

Og jeg er bare 15 år 

-hun sier: Kom tilbake om fire år 

Hun er forelska, men 

det er ikke i meg 

 

Refr: 

Hun er forelska i lærer'n oh-oh-oh 

forelska i lærer'n oh-oh-oh 

Hun er forelska i lærer'n 

og ikke i meg  

 

 

 

 



 

Beskriv personene i sangen. 

 

Læreren er ___________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Jenta er ___________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Gutten er ___________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

 


