
VINTERFRÅGOR
Diskussionskort för att väcka vinterstämning 
eller för att planera vintersäsongen

Idéer för användning

Korten kan spridas ut på bordet eller hållas 
i handen som en solfjäder. Deltagarna lyfter 
antingen ett eget eller ett gemensamt kort. 
Lämna utrymme för diskussion kring temat. 
Tankar som uppstår kan också bearbetas genom 
att rita, var och en på ett eget eller gemensamt 
på ett stort papper. Diskussionen kan också 
sammanfattas på en tavla, så alla ser den. 

Deltagarna kan också parvis välja ut 2–3 kort 
och dela med sig sina tankar. Därefter kan de 
tillsammans fundera ut en liten vinterhistoria eller 
förbereda sig på, att inför varandra berätta om 
sina tankar, planer och önskemål kring vintern.

Med hjälp av korten kan man planera vinter-
säsongens verksamhet. Efter att man delat 
tankar kan man planera gruppens verksamhet 
eller gemensamma vardag, så att den fyller 
deltagarnas eller de boendes önskemål och 
beaktar deras egna traditioner. 

Frågorna berör:
 • åsikter
 • erfarenheter
 • önskemål
 • minnen.

Skriv ut, klipp och engagera.
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Mitt varmaste 
klädplagg  
på vintern är...

Mitt mest 
oförglömliga 
skidminne är...

Vintern betyder 
för mig...

Jag tycker, att den 
bästa tiden under 
vintersäsongen är...



I min barndom 
var vintrarna...

När jag tänker  
på ljud på vintern,  
kommer jag  
att tänka på...

När jag var barn, 
hjälpte jag på vintern...

Bara vintrarna 
inte skulle...



Hyn som torkar ut  
på vintern,  
fuktar man bäst...

På vintern trivs 
jag bäst...

För mig är 
vinterns färg...

När jag tänker på 
vinterns dofter,  
kommer jag  
att tänka på...



Vintersyssla som jag 
njuter mest av är...

En vintrig stad får 
mig att tänka på...

I vinter kunde  
jag resa till...

På vintern  
läser jag helst...



Blank is får mig  
att tänka på...

I min hembygd 
samlades människorna 
på vintern för att...

Motionsform som 
hör till vintern är...

En vintersport som 
intresserar mig är...



I matsäcken för  
en vinterutfärd  
skulle jag ta med...

En för mig  
viktig händelse  
på vintern är...

Jag tycker att  
en sång som väl 
beskriver vintern är...

Den godaste 
ugnsmaten  
på vintern är...



Jag minns en vinter, 
då snödrivorna 
nådde...

Självständighets- 
dagen kunde jag fira...

Det bästa 
vintervädret är...

Det ståtligaste jag  
har byggt av snö är...



En vinterförkylning 
botas allra bäst...

Om vintrarna lekte vi 
på skolgården...

Den torra inomhus-
luften om vintern 
fuktas bäst av...

På vintern värms 
jag bäst av...



Då det är halt,  
hålls jag upprätt...

Jag vet att vintern 
har kommit, då...

Då vintern är på 
kommande,  
känns det...

Djur som hör till 
vintern är...



Midvintermörkret 
lyser jag upp med...

Jag tycker, att en 
vintrig dryck är...

Jag minns,  
då det om vintrarna  
i klassrummet...

En dyster vinterdag 
blir jag uppiggad 
av...


