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Frågor till bilden på sidan 6

1A

1. Var är mannen? ____________________________________
		___________________________________________________
2. Varifrån kommer han? ______________________________
		___________________________________________________
3. Vilka språk talar han? _______________________________
		___________________________________________________
4. Vilka språk förstår han? _____________________________
		___________________________________________________
5. Vilka språk vill han lära sig? __________________________
		___________________________________________________
6. Vad finns i rummet? ________________________________
		___________________________________________________
7. Är det ett fint rum? _________________________________
		___________________________________________________
8. Saknas något i rummet? Vad? ________________________
		___________________________________________________
9. Vad finns utanför fönstret? ___________________________
		___________________________________________________
10. Är mannen lycklig? _________________________________
		___________________________________________________
BILD 1A. ETT NYTT LIV
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1B

1. Hur ser kvinnan ut? ________________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker hon på? _________________________________
		___________________________________________________
3. Varför tittar hon ut genom fönstret? __________________
		___________________________________________________
4. Tycker hon om det hon ser? __________________________
		___________________________________________________
5. Vilken tid på dygnet är det? ___________________________
		___________________________________________________
6. Hur känner kvinnan sig? _____________________________
		___________________________________________________
7. Vill hon stanna där hon är? __________________________
		___________________________________________________
8. Hur är hennes liv nu? _______________________________
		___________________________________________________
9. Vad gjorde hon tidigare i livet? _______________________
		___________________________________________________
10. Hur kommer hennes liv att bli? _______________________
		___________________________________________________
BILD 1B. ETT NYTT LIV
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1C

1. Hur gammal är bilden ungefär? _______________________
		___________________________________________________
2. Vad har människorna med sig? _______________________
		___________________________________________________
3. Varför har den lilla flickan så mycket bagage? ___________
		___________________________________________________
4. Vilka är kvinnorna till vänster på bilden? ______________
		___________________________________________________
5. Vad säger de till varandra? ___________________________
		___________________________________________________
6. Vad läser mannen till höger på bilden? _________________
		___________________________________________________
7. Vad skriver mannen som sitter? ______________________
		___________________________________________________
8. Vad säger männen till varandra? ______________________
		___________________________________________________
9. Vilka likheter finns mellan människorna på bilden? ______
		___________________________________________________
10. Vilka skillnader finns det? ___________________________
		___________________________________________________
BILD 1C. ETT NYTT LIV
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2A

1. Vad gör personerna på bilden? _______________________
		___________________________________________________
2. Var är de? _________________________________________
		___________________________________________________
3. Varför åker de tillsammans? _________________________
		___________________________________________________
4. Vem sitter fram? ___________________________________
		___________________________________________________
5. Vem sitter bak? ____________________________________
		___________________________________________________
6. Vart ska de åka? ___________________________________
		___________________________________________________
7. Vad har de på huvudet? _____________________________
		___________________________________________________
8. Varför håller de ut armarna? _________________________
		___________________________________________________
9. Vad finns i ryggsäcken? ______________________________
		___________________________________________________
10. Vad ska de göra när de stannar? ______________________
		___________________________________________________
BILD 2A. LIVSKVALITET
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2B

1. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
2. Vad gör personerna? ________________________________
		___________________________________________________
3. Varför är de tillsammans? ___________________________
		___________________________________________________
4. Hur känner de sig? _________________________________
		___________________________________________________
5. Är de vänner eller ovänner? Varför? ___________________
		___________________________________________________
6. Är de lyckliga eller olyckliga? Varför? __________________
		___________________________________________________
7. Vilka kläder har de på sig? ___________________________
		___________________________________________________
8. Varför har de inga skor? _____________________________
		___________________________________________________
9. Vilket klimat är det? ________________________________
		___________________________________________________
10. Vad gör de när fotografen har gått? ___________________
		___________________________________________________
BILD 2B. LIVSKVALITET
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2C

1. Vad håller personen i handen? _______________________
		___________________________________________________
2. Hur mycket väger de ungefär? _______________________
		___________________________________________________
3. Hur känns det att hålla dem i handen? ________________
		___________________________________________________
4. Vad tycker du om att hålla i handen? _________________
		___________________________________________________
5. Vilken mat kan man laga med dem? ___________________
		___________________________________________________
6. Varför är det viktigt att äta grönsaker? _________________
		___________________________________________________
7. Påminner bilden dig om något? _______________________
		___________________________________________________
8. Är det en positiv eller negativ bild? Varför? _____________
		___________________________________________________
9. Varifrån i världen är bilden? Motivera ditt svar. _________
		___________________________________________________
10. Vem har tagit bilden och varför? ______________________
		___________________________________________________
BILD 2C. LIVSKVALITET
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3A

1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Var är de? _________________________________________
		___________________________________________________
3. Vad tittar de på? ___________________________________
		___________________________________________________
4. Vilken årstid är det? ________________________________
		___________________________________________________
5. Vad är det för väder? _______________________________
		___________________________________________________
6. Hur många grader varmt är det ungefär? ______________
		___________________________________________________
7. Varför är mannen glad? _____________________________
		___________________________________________________
8. Varför kramar de varandra? __________________________
		___________________________________________________
9. Hur känner sig flickan? ______________________________
		___________________________________________________
10. Ska de göra något tillsammans? _______________________
		___________________________________________________
BILD 3A. ANNORLUNDA
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3B

1. Hur känner sig personen på bilden? __________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker hon på? _________________________________
		___________________________________________________
3. Är hon en flicka eller en kvinna? _____________________
		___________________________________________________
4. Vad gör hon på dagarna? ___________________________
		___________________________________________________
5. Vad tänker hon om framtiden? _______________________
		___________________________________________________
6. Har hon ett bra liv? ________________________________
		___________________________________________________
7. Var är hon? _______________________________________
		___________________________________________________
8. Vad ska hon göra? _________________________________
		___________________________________________________
9. Finns det flera personer i närheten? ___________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? _________________
		___________________________________________________
BILD 3B. ANNORLUNDA
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3C

1. Vilket kön har personerna? __________________________
		___________________________________________________
2. Varför har de ringar? _______________________________
		___________________________________________________
3. Vad är det för material i ringarna? ___________________
		___________________________________________________
4. Vad heter fingret som ringen sitter på? ________________
		___________________________________________________
5. Varför är personerna uppklädda? _____________________
		___________________________________________________
6. Firar de något? I så fall, vad? ________________________
		___________________________________________________
7. Var är de? _________________________________________
		___________________________________________________
8. Hur känner de sig? _________________________________
		___________________________________________________
9. Vilka andra personer är där? ________________________
		___________________________________________________
10. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
BILD 3C. ANNORLUNDA
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4A

1. Var är flickan? _____________________________________
		___________________________________________________
2. Vad gör hon? ______________________________________
		___________________________________________________
3. Hur gammal är hon? ________________________________
		___________________________________________________
4. Vad heter hon? _____________________________________
		___________________________________________________
5. Vad har hon för kläder på sig? ________________________
		___________________________________________________
6. Vem är ute med flickan? ____________________________
		___________________________________________________
7. Vad gör hon på dagarna? _____________________________
		___________________________________________________
8. Vad säger hon? _____________________________________
		___________________________________________________
9. Vad tänker hon? ____________________________________
		___________________________________________________
10. Lekte du i vatten när du var liten? _____________________
		___________________________________________________
BILD 4A. BARN
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4B

1. Var är personerna på bilden? _________________________
		___________________________________________________
2. Vem är mannen? ___________________________________
		___________________________________________________
3. Vilka är barnen? ___________________________________
		___________________________________________________
4. Hur känner mannen sig när han läser? _________________
		___________________________________________________
5. På vilket språk läser han? ___________________________
		___________________________________________________
6. Vad handlar boken om tror du? _____________________
		___________________________________________________
7. Hur känner barnen sig när mannen läser för dem? _______
		___________________________________________________
8. Vad ska de göra när mannen har slutat läsa? ___________
		___________________________________________________
9. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
10. Hur känner du dig när du ser bilden? __________________
		___________________________________________________
BILD 4B. BARN
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4C

1. Vad tänker flickan på? ______________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker mannen på? _____________________________
		___________________________________________________
3. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
4. Var är de när de pratar med varandra? ________________
		___________________________________________________
5. Vad tror du att de pratar om? ______________________
		___________________________________________________
6. Hur slutar samtalet? Motivera ditt svar. ________________
		___________________________________________________
7. Hur känner sig flickan? _____________________________
		___________________________________________________
8. Vad är hon intresserad av? ___________________________
		___________________________________________________
9. Vad vill hon göra i framtiden? _______________________
		___________________________________________________
10. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
BILD 4C. BARN
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5A

1. Vad gör barnen? ___________________________________
		___________________________________________________
2. Var är de? _________________________________________
		___________________________________________________
3. Vad tittar de på? ___________________________________
		___________________________________________________
4. Varför är de glada? _________________________________
		___________________________________________________
5. Vad heter barnen? __________________________________
		___________________________________________________
6. Hur gamla är de ungefär? ___________________________
		___________________________________________________
7. Vad har de för kläder på sig? _________________________
		___________________________________________________
8. I vilket land bor de? ________________________________
		___________________________________________________
9. Vilket språk pratar de med varandra? ________________
		___________________________________________________
10. Vad ska barnen göra senare på dagen? ________________
		___________________________________________________
BILD 5A. LÄRA SIG
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5B

1. Vad finns i rummet? ________________________________
		___________________________________________________
2. Hur ser flickan ut? _________________________________
		___________________________________________________
3. Varför är hon glad? ________________________________
		___________________________________________________
4. Vem sitter bredvid flickan? ___________________________
		___________________________________________________
5. Är det någon hon tycker om? Varför? Varför inte? _______
		___________________________________________________
6. Vad gör pojken i vit tröja? ___________________________
		___________________________________________________
7. Hur känner flickan sig när hon går till skolan på morgonen?
		___________________________________________________
8. Hur känner hon sig när hon kommer hem? ____________
		___________________________________________________
9. Vad frågar hennes föräldrar om skolan? ______________
		___________________________________________________
10. Vad gör flickan på fritiden efter skolan? ________________
		___________________________________________________
BILD 5B. LÄRA SIG
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5C

1. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
2. Varför sitter kvinnan utomhus? _______________________
		___________________________________________________
3. Varför ler hon? _____________________________________
		___________________________________________________
4. Vad tänker hon på? _________________________________
		___________________________________________________
5. Vad ska hon göra sedan? ____________________________
		___________________________________________________
6. Vem fotograferar henne? ____________________________
		___________________________________________________
7. Varför blir hon fotograferad? _________________________
		___________________________________________________
8. Vad vill du fråga kvinnan på bilden? __________________
		___________________________________________________
9. Är det något speciellt med henne? Motivera ditt svar.
		___________________________________________________
10. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
BILD 5C. LÄRA SIG
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6A

1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Vilken årstid är det? ________________________________
		___________________________________________________
3. Är mannen ensam? _________________________________
		___________________________________________________
4. Vart ska han åka? __________________________________
		___________________________________________________
5. Arbetar han eller är han ledig? ________________________
		___________________________________________________
6. Tycker han om sitt jobb? ____________________________
		___________________________________________________
7. Vad är bra i mannens liv? ____________________________
		___________________________________________________
8. Vad är inte bra i mannens liv? ________________________
		___________________________________________________
9. Vad tittar han på? __________________________________
		___________________________________________________
10. Vad tänker han på? _________________________________
		___________________________________________________
BILD 6A. ARBETE
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6B

1. Vill du vara där kvinnan är? __________________________
		___________________________________________________
2. Hur luktar det där hon är? __________________________
		___________________________________________________
3. Varför är hon glad? _________________________________
		___________________________________________________
4. Vad hänger i taket? _________________________________
		___________________________________________________
5. Vilka är hennes arbetsuppgifter? _____________________
		___________________________________________________
6. Trivs hon med sitt arbete? Varför? Varför inte? _________
		___________________________________________________
7. Vad arbetade hon med tidigare? ______________________
		___________________________________________________
8. Vilka frågor får hon på jobbet? _______________________
		___________________________________________________
9. Vad vill du fråga henne? _____________________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? _________________
		___________________________________________________
BILD 6B. ARBETE
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6C

1. Påminner miljön dig om något? ______________________
		___________________________________________________
2. Vad gör killen vid datorn? ____________________________
		___________________________________________________
3. Vad gör tjejen som står bredvid? _____________________
		___________________________________________________
4. Hur känner de två personerna varandra? _______________
		___________________________________________________
5. Är de i samma åldersgrupp? _________________________
		___________________________________________________
6. Varför ser de så nöjda ut? Motivera ditt svar. ___________
		___________________________________________________
7. Vad har hänt dem när dagen är slut? __________________
		___________________________________________________
8. Vad vill du säga till tjejen? ___________________________
		___________________________________________________
9. Vad vill du säga till killen? ___________________________
		___________________________________________________
10. Vad gör de andra personerna i rummet? ________________
		___________________________________________________
BILD 6C. ARBETE
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7A

1. Var är mannen? ____________________________________
		___________________________________________________
2. Varför fiskar mannen? ______________________________
		___________________________________________________
3. Är han ensam eller har han någon med sig? ____________
		___________________________________________________
4. Vilken årstid är det? _________________________________
		___________________________________________________
5. Tycker han om att vara ute? Varför? Varför inte? ______
		___________________________________________________
6. Vad har han för kläder på sig? ________________________
		___________________________________________________
7. Vad har han i väskan? ______________________________
		___________________________________________________
8. Vad hör han? ______________________________________
		___________________________________________________
9. Vad ser han? _______________________________________
		___________________________________________________
10. Vad tänker han på? ________________________________
		___________________________________________________
BILD 7A. FRITID
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7B

1. Vad ser du på bilden? ________________________________
		___________________________________________________
2. Vad håller kvinnan i sina händer? ____________________
		___________________________________________________
3. Varför mäter hon? __________________________________
		___________________________________________________
4. Tycker hon om det hon gör? ___________________________
		___________________________________________________
5. När tar hon paus? __________________________________
		___________________________________________________
6. Vad gör hon då? ___________________________________
		___________________________________________________
7. Vill du vara där med henne? Varför? Varför inte? ________
		___________________________________________________
8. Vem är personen som fotograferar? ___________________
		___________________________________________________
9. Hur känner kvinnan fotografen? ______________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord passar till bilden? _________________________
		___________________________________________________
BILD 7B. FRITID
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7C

1. Hur känner sig kvinnorna på bilden? __________________
		___________________________________________________
2. Varför har de stavar i händerna? ______________________
		___________________________________________________
3. Vad ligger på marken? ______________________________
		___________________________________________________
4. Hur är luften där de är? _____________________________
		___________________________________________________
5. Vad luktar det? ____________________________________
		___________________________________________________
6. Hur känner kvinnorna varandra? _____________________
		___________________________________________________
7. Vem av dem är äldst? _______________________________
		___________________________________________________
8. Skulle du vilja vara där kvinnorna är? Motivera ditt svar.
		___________________________________________________
9. Hur känner de sig när de har kommit hem? ___________
		___________________________________________________
10. Vad gör de då? _____________________________________
		___________________________________________________
BILD 7C. FRITID
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8A

1. Vad gör mannen? ___________________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker han på? _________________________________
		___________________________________________________
3. På vilket språk tänker han? __________________________
		___________________________________________________
4. Vad gör han med sina händer? _______________________
		___________________________________________________
5. Vad vill han? _______________________________________
		___________________________________________________
6. I vilket land är mannen? ____________________________
		___________________________________________________
7. Säger han något högt? Om du svarar ja, vad säger han?
		___________________________________________________
8. Är han ensam? Om du svarar nej, vilka är med honom?
		___________________________________________________
9. Vad ska han göra sedan? ____________________________
		___________________________________________________
10. Tycker du om bilden? Varför? Varför inte? _____________
		___________________________________________________
BILD 8A. TRO
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8B

1. Vad gör mannen? ___________________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker han på? _________________________________
		___________________________________________________
3. Varför sitter han på golvet? __________________________
		___________________________________________________
4. Varför har han inga skor på sig? ______________________
		___________________________________________________
5. Varför håller han upp sina händer? ____________________
		___________________________________________________
6. Säger han något högt? Om du svarar ja, vad säger han? ____
		___________________________________________________
7. Är han ensam? Om du svarar nej, vilka är han tillsammans
		 med? ____________________________________________
8. Vad gjorde han innan han satte sig på golvet? ___________
		___________________________________________________
9. Vad gör han sedan? _________________________________
		___________________________________________________
10. Tycker du om bilden? _______________________________
		___________________________________________________
BILD 8B. TRO
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8C

1. Vad tänker du på när du ser bilden? ___________________
		___________________________________________________
2. Påminner bilden dig om något? _______________________
		___________________________________________________
3. Vilka är personerna som håller varandra i handen? ______
		___________________________________________________
4. Varför håller de varandra i handen? ___________________
		___________________________________________________
5. Hur känner personerna varandra? _____________________
		___________________________________________________
6. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem? ___________
		___________________________________________________
7. Var är personerna? __________________________________
		___________________________________________________
8. Vart är de väg? _____________________________________
		___________________________________________________
9. Hur känner du dig när du tittar på bilden? _____________
		___________________________________________________
10. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
BILD 8C. TRO
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9A

1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Hur mår barnet på bilden? ___________________________
		___________________________________________________
3. Varför får barnet vatten på sitt huvud? _______________
		___________________________________________________
4. Börjar barnet att skrika? Om du svarar ja, varför? _______
		___________________________________________________
5. Hur gammalt är barnet? _____________________________
		___________________________________________________
6. Vilka kläder har barnet på sig? ________________________
		___________________________________________________
7. Hur många personer finns i rummet? _________________
		___________________________________________________
8. Vilka är de? _______________________________________
		___________________________________________________
9. Vad gör de sedan? __________________________________
		___________________________________________________
10. Tycker du om bilden? _______________________________
		___________________________________________________
BILD 9A. LIV OCH DÖD
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9B

1. Finns det några likheter mellan bilderna? Vilka? _________
		___________________________________________________
2. Finns det några olikheter mellan bilderna? Vilka? _______
		___________________________________________________
3. Vad tänker du om de båda bilderna? __________________
		___________________________________________________
4. Var träffades mannen och kvinnan till vänster? __________
		___________________________________________________
5. Var träffades mannen och kvinnan till höger? __________
		___________________________________________________
6. Känner de båda paren varandra? I så fall, hur? __________
		___________________________________________________
7. Hur är deras liv nu? ________________________________
		___________________________________________________
8. Hur blir livet i framtiden för paret på bilden till vänster?
		___________________________________________________
9. Hur blir livet för paret på bilden till höger? ____________
		___________________________________________________
10. Vilken av bilderna tycker du bäst om? Varför? __________
		___________________________________________________
BILD 9B. LIV OCH DÖD
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9C

1. Vad tänker du när du ser bilden? ____________________
		___________________________________________________
2. Vad känner du när du tittar på den? ___________________
		___________________________________________________
3. Påminner bilden dig om något? _______________________
		___________________________________________________
4. Tycker du att det är ett vackert rum? Varför? Varför inte?
		___________________________________________________
5. Finns det några personer i rummet? I så fall, vilka är de?
		___________________________________________________
6. Vad gör de? _______________________________________
		___________________________________________________
7. Vad säger de? ______________________________________
		___________________________________________________
8. Varför ligger det blommor på golvet? _________________
		___________________________________________________
9. Varför finns det ljus? ________________________________
		___________________________________________________
10. Varför är ljusen inte tända? __________________________
		___________________________________________________
BILD 9C. LIV OCH DÖD
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1. Hur känner personerna varandra? ____________________
		___________________________________________________
2. Varför är de glada? _________________________________
		___________________________________________________
3. Vad pratar de om när de träffas? ______________________
		___________________________________________________
4. Vilket språk talar de med varandra? ___________________
		___________________________________________________
5. Vad heter kvinnan? _________________________________
		___________________________________________________
6. Hur gammal är hon? _______________________________
		___________________________________________________
7. Vad gör mannen på dagarna? ________________________
		___________________________________________________
8. Är han lycklig? Varför? Varför inte? __________________
		___________________________________________________
9. Vad vill han göra i framtiden? _______________________
		___________________________________________________
10. Tycker du om bilden? _______________________________
		___________________________________________________
BILD 10A. VÅRD
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1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker du när du tittar på bilden? ________________
		___________________________________________________
3. Vad tänker kvinnan som ligger ner? __________________
		___________________________________________________
4. Vad frågar hon? ____________________________________
		___________________________________________________
5. Är hon sjuk? _______________________________________
		___________________________________________________
6. Vad tänker kvinnan som lyssnar? ____________________
		___________________________________________________
7. Vad hör hon? ______________________________________
		___________________________________________________
8. Vad säger hon? ____________________________________
		___________________________________________________
9. Finns det fler personer i rummet? I så fall, vilka? ________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? ________________
		___________________________________________________
BILD 10B. VÅRD
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1. Hur känner sig flickan på bilden? _____________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker hon på? ________________________________
		___________________________________________________
3. Vad säger kvinnan till flickan? _______________________
		___________________________________________________
4. Vad händer sedan? _________________________________
		___________________________________________________
5. Måste flickan stanna hemma från skolan? Varför? Varför
		 inte? _____________________________________________
6. Kan hon vara ensam hemma? Varför? Varför inte? ______
		___________________________________________________
7. Vem betalar undersökningen? ________________________
		___________________________________________________
8. Hur mycket kostar den? _____________________________
		___________________________________________________
9. Påminner bilden dig om något? _______________________
		___________________________________________________
10. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
BILD 10C. VÅRD
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1. Varför är bilen i skogen? ____________________________
		___________________________________________________
2. Vem sitter i bilen? __________________________________
		___________________________________________________
3. Vem äger bilen? ____________________________________
		___________________________________________________
4. Vem äger skogen? __________________________________
		___________________________________________________
5. Vad kan man göra i skogen? ________________________
		___________________________________________________
6. Vad kan man göra med bilen? ________________________
		___________________________________________________
7. Vad är bäst? Bilen eller skogen? ______________________
		___________________________________________________
8. Vart ska bilen åka? _________________________________
		___________________________________________________
9. Varifrån kommer den? ______________________________
		___________________________________________________
10. Hur många mil har bilen åkt? _______________________
		___________________________________________________
BILD 11A. MILJÖ
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1. Var är kvinnan på bilden? ____________________________
		___________________________________________________
2. Vad gör hon? ______________________________________
		___________________________________________________
3. Hur ofta gör hon det? ______________________________
		___________________________________________________
4. Vad tänker hon på? ________________________________
		___________________________________________________
5. Vems kläder är det? ________________________________
		___________________________________________________
6. Hur luktar kläderna? _______________________________
		___________________________________________________
7. Är hon ensam eller finns det fler personer i rummet? I så
		 fall, vilka? _________________________________________
8. Vad gör hon när maskinen arbetar? __________________
		___________________________________________________
9. Vad gör hon sedan? ________________________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? _______________
		___________________________________________________
BILD 11B. MILJÖ
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1. Blir du törstig när du ser bilden? ______________________
		___________________________________________________
2. Vilken dryck vill du ha i så fall? ______________________
		___________________________________________________
3. Varför just den drycken? Motivera ditt svar. _____________
		___________________________________________________
4. Hur känner sig mannen som dricker? _________________
		___________________________________________________
5. Varifrån kommer vattnet? ___________________________
		___________________________________________________
6. Hur smakar vattnet som han dricker? _________________
		___________________________________________________
7. Var i världen befinner han sig? ________________________
		___________________________________________________
8. Vilken temperatur är det på platsen där han är? _________
		___________________________________________________
9. Vad gjorde han innan han började dricka? _____________
		___________________________________________________
10. Vad ska han göra när glaset är tomt? __________________
		___________________________________________________
BILD 11C. MILJÖ
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1. Vilken flagga är det? ________________________________
		___________________________________________________
2. Vilka färger har den? ________________________________
		___________________________________________________
3. Var finns den? _____________________________________
		___________________________________________________
4. Vad tänker du när du ser flaggan? ___________________
		___________________________________________________
5. Varför finns det flaggor? ____________________________
		___________________________________________________
6. När använder man en flagga? ________________________
		___________________________________________________
7. Tycker du om någon flagga? Vilken? __________________
		___________________________________________________
8. Vilka färger tycker du om på flaggor? ________________
		___________________________________________________
9. Vilket väder är det på bilden? _______________________
		___________________________________________________
10. Vilken årstid är det? ________________________________
		___________________________________________________
BILD 12A. SAMHÄLLE
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1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Hur gammal är bilden? _____________________________
		___________________________________________________
3. Vad gör mannen och kvinnan? ______________________
		___________________________________________________
4. Vad har de för kläder på sig? ________________________
		___________________________________________________
5. Vad tycker du om kläderna? ________________________
		___________________________________________________
6. Vad är det för djur på bilden? _______________________
		___________________________________________________
7. Vad använder de djuren till? _________________________
		___________________________________________________
8. Var är personerna? _________________________________
		___________________________________________________
9. Hur många grader är det ute? ________________________
		___________________________________________________
10. Vill du åka till platsen där de är? Varför? Varför inte? ____
		___________________________________________________
BILD 12B. SAMHÄLLE
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1. Vad händer på bilden? ______________________________
		___________________________________________________
2. Varför har personerna samlats? ______________________
		___________________________________________________
3. Känner du igen någon eller några av dem? _____________
		___________________________________________________
4. Vad diskuterar de? _________________________________
		___________________________________________________
5. Varför sitter de flesta personerna? ___________________
		___________________________________________________
6. Varför står några upp? ______________________________
		___________________________________________________
7. Vad är det för plats? ________________________________
		___________________________________________________
8. Skulle du vilja vara där? Motivera ditt svar. ___________
		___________________________________________________
9. Vad skulle du göra eller säga i så fall? _________________
		___________________________________________________
10. Vilken mening passar till bilden? _____________________
		___________________________________________________
BILD 12C. SAMHÄLLE
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1. Vad ser du på bilden? ______________________________
		___________________________________________________
2. Vad gör personen? Varför? __________________________
		___________________________________________________
3. Vad tänker han? ___________________________________
		___________________________________________________
4. Är personen rik eller fattig? Varför? ___________________
		___________________________________________________
5. Är personen lycklig eller olycklig? Varför? _____________
		___________________________________________________
6. Finns det andra personer där? ________________________
		___________________________________________________
7. Vad gör de? _______________________________________
		___________________________________________________
8. Vad säger de? _____________________________________
		___________________________________________________
9. Vad vill du säga till mannen? ________________________
		___________________________________________________
10. Skriv ett ord som passar till bilden. ____________________
		___________________________________________________
BILD 13A. BROTT OCH STRAFF
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1. Vad finns i rummet? ________________________________
		___________________________________________________
2. Finns allt kvinnan behöver eller fattas något? I så fall, vad?
		___________________________________________________
3. Är det ett trevligt rum? Varför? Varför inte? _____________
		___________________________________________________
4. Trivs kvinnan där hon bor? Varför? Varför inte? _________
		___________________________________________________
5. Bor kvinnan där ensam eller tillsammans med någon? ____
		___________________________________________________
6. Vad ser kvinnan när hon tittar ut genom fönstret? _______
		___________________________________________________
7. Vad gör hon? ______________________________________
		___________________________________________________
8. Hur känner hon sig? _______________________________
		___________________________________________________
9. Är hon nöjd eller missnöjd? Varför? __________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? ________________
		___________________________________________________
BILD 13B. BROTT OCH STRAFF
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1. Vad tänker du när du ser bilden? ______________________
		___________________________________________________
2. Känner du igen något? ______________________________
		___________________________________________________
3. Är det en positiv eller negativ bild? Motivera ditt svar.
		___________________________________________________
4. Vem är personen på bilden? __________________________
		___________________________________________________
5. Vad gör personen där? ______________________________
		___________________________________________________
6. Vad är det för plats? ________________________________
		___________________________________________________
7. Vad tror du har hänt? _______________________________
		___________________________________________________
8. Vad tror du kommer att hända? ______________________
		___________________________________________________
9. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
10. Varför är det någon där och fotograferar? ______________
		___________________________________________________
BILD 13C. BROTT OCH STRAFF
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1. Vad ser du på bilden? ________________________________
		___________________________________________________
2. Hur många personer finns på bilden? _________________
		___________________________________________________
3. Vad gör personerna? ________________________________
		___________________________________________________
4. Vad säger de till varandra? __________________________
		___________________________________________________
5. Hur många bilar finns på bilden? _____________________
		___________________________________________________
6. Varför är bilarna där? _______________________________
		___________________________________________________
7. Hur låter bilarna? __________________________________
		___________________________________________________
8. Vem fotograferar? __________________________________
		___________________________________________________
9. Kommer det fler bilar eller personer till platsen? Vilka?
		___________________________________________________
10. Vad händer sedan? _________________________________
		___________________________________________________
BILD 14A. KATASTROFER
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1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker du när du ser bilden? _____________________
		___________________________________________________
3. Varför är husen förstörda? ___________________________
		___________________________________________________
4. Kommer någon att reparera dem? Varför? Varför inte? ____
		___________________________________________________
5. Varifrån kommer alla stenar? _________________________
		___________________________________________________
6. Vilken hjälp får människorna som bodde i husen? _______
		___________________________________________________
7. Kan de flytta tillbaka? Varför? Varför inte? _____________
		___________________________________________________
8. Vill de flytta tillbaka? Varför? Varför inte? _____________
		___________________________________________________
9. Varifrån är bilden? __________________________________
		___________________________________________________
10. Från vilket år är bilden? _____________________________
		___________________________________________________
BILD 14B. KATASTROFER
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1. Varifrån kommer allt vatten? _________________________
		___________________________________________________
2. Varför flyter det stolar i vattnet? ______________________
		___________________________________________________
3. Var är alla människor? ______________________________
		___________________________________________________
4. Vad finns under taket? ______________________________
		___________________________________________________
5. Är bilden ny eller gammal? Motivera ditt svar. _________
		___________________________________________________
6. I vilken världsdel är bilden tagen? _____________________
		___________________________________________________
7. Var befinner sig fotografen när bilden tas? _____________
		___________________________________________________
8. Vad händer med personen sedan? _____________________
		___________________________________________________
9. Hur känner du dig när du tittar på bilden? ______________
		___________________________________________________
10. Skriv en mening som passar till bilden. _________________
		___________________________________________________
BILD 14C. KATASTROFER
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1. Vad ser du på bilden? _______________________________
		___________________________________________________
2. Känner du igen någon av personerna? ________________
		___________________________________________________
3. Vad gör de? ________________________________________
		___________________________________________________
4. Var är de? _________________________________________
		___________________________________________________
5. Vad säger mannen? _________________________________
		___________________________________________________
6. Vad säger kvinnan? _________________________________
		___________________________________________________
7. Vilka kläder har de på sig? __________________________
		___________________________________________________
8. Varför är de glada? _________________________________
		___________________________________________________
9. Vilka är de andra personerna på bilden? _______________
		___________________________________________________
10. Vad gör alla personer sedan? ________________________
		___________________________________________________
BILD 15A. KÄNDA PERSONER.
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1. Vad tänker du på när du ser personen? ________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker personen på? ____________________________
		___________________________________________________
3. Hur känner hon sig? ________________________________
		___________________________________________________
4. Var är hon? _______________________________________
		___________________________________________________
5. Känner hon sig hemma där? _________________________
		___________________________________________________
6. Varför blir hon fotograferad? _________________________
		___________________________________________________
7. Vill du träffa kvinnan på bilden? Varför? Varför inte? _____
		___________________________________________________
8. Vill du säga något till henne? I så fall vad? ______________
		___________________________________________________
9. Känner du igen henne? ______________________________
		___________________________________________________
10. Vilket ord tycker du passar till bilden? _______________
		___________________________________________________
BILD 15B. KÄNDA PERSONER
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1. Vad tänker du när du ser personen? ____________________
		___________________________________________________
2. Vad tänker kvinnan på? _____________________________
		___________________________________________________
3. Känner du igen henne? ______________________________
		___________________________________________________
4. Vill du träffa henne? Varför? Varför inte? _______________
		___________________________________________________
5. Vad frågar du om du träffar henne? ___________________
		___________________________________________________
6. Varför blir hon fotograferad? _________________________
		___________________________________________________
7. Vad säger fotografen till henne? ______________________
		___________________________________________________
8. Vilken typ av person ser hon ut att vara? _______________
		___________________________________________________
9. Vad berättar hennes ansikte och ögon? ________________
		___________________________________________________
10. Vilken mening tycker du passar till bilden? ____________
		___________________________________________________
BILD 15C. KÄNDA PERSONER
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