
Vad heter filmen du sett?

Vilka skådespelare medverkade? Nämn 2-3 stycken.

Vad tror du filmen kommer handla om?

Vilken/vilka är filmens huvudperson/er? (protagonisten)

Vad händer i inledningen av filmen?

Vilket är problemet i filmen?

Finns det några antagonister? Vad gör de?

Vilket budskap vill filmen förmedla?

Sammanfatta filmens innehåll.

Skulle du rekommendera filmen till någon annan? Varför?

Finns det några hjältar i filmen? Vad gör de?

Vilken tidepok utspelas filmen?

Hur använder man ljus, vinklar och musik för att förstärka handlingen?

Vilken scen påverkade dig starkast? Varför?

Skriv gärna ned något eget du funderat på under filmens gång.
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Har du fördomar?

Vad är en fördom?

Tror du att alla människor har fördomar? motivera ditt svar.

Dömer du personer efter hur de ser ut?  Varför tror du?

Om någon är elak mot någon annan, säger du stopp? 

Om nej , vad kan vara svårt med att säga stopp till personen?

Vad tycker du är viktigast hos en person?

Spelar en persons utseende roll i dagens samhälle tror du?

Vad är mobbning?

Har du varit med om att någon har utsatts för mobbning?

Om ja hur hanterade du det? Vad gjorde du?

If they stare, let them stare. You can't blend in when you were born to

stand out. Vad menas med detta citatet? Förklara!
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Vad är en god gärning

Har du gjort en god gärning någon gång? Berätta!

Är det svårt att glädjas för andras framgångar? Motivera.

Hur är man snäll? hur visar man det?

Hur känns det när någon är snäll mot dig?

Hur känns det att vara snäll mot någon annan?

Hur får du andra att må bra?

Vad kan man göra för att få andra att må bättre?

Finns det något som kan vara svårt med att vara snäll?

Vad skulle hända i världen om vi började vara snälla mot varandra?

Hur gör du för att göra världen till en bättre plats?

Hur gör du för att din skola ska bli en bättre plats för alla?
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