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Diskutera dessa situationer: 
 

SITUATION 1: Luciafirande 
Varje år i december firar man Lucia på förskolor i Sverige. Lucia är en kristen högtid, 
men för många är det bara en tradition. 

På Lucia brukar barnen klä sig i speciella kläder, till exempel klä sig till Lucia, peppar-
kaksgubbe eller tomte. När det är Lucia brukar förskolan bjuda in föräldrarna, och 
barnen sjunger sånger för dem. Ofta fikar man tillsammans med traditionella kakor. 

Personalen på många förskolor berättar, att många av invandrarnas barn inte kommer 
i speciella kläder när det är Lucia. En del barn kommer inte alls den dagen, och inte 
deras föräldrar heller. 

• Varför är det så, tror du? Vilka förklaringar kan finnas? 

• Har du erfarenhet av samma situation? Berätta. 

• Hur tror du att det känns för barnen, som inte är med och firar Lucia? 

•  Tycker du att det är svårt att delta i traditioner som tillhör en annan  
religion än din egen? 
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SITUATION 2: Barnkalas 
När barn fyller år, brukar svenska familjer fira med barnkalas. Det betyder att man 
bjuder barnets kompisar på fest för barnet. Man bjuder genom att skriva ett kort, och 
den som blir bjuden, svarar på inbjudan och tackar ja eller nej. 

På kalaset bjuder man på lite mat, och på glass eller tårta. Ofta får barnen en liten påse 
godis med sig hem. Barnen som är gäster på kalaset, har med sig en födelsedagspresent. 
Presenten behöver inte vara dyr! 

Nuförtiden bjuder barn som fyller år ibland hela klassen, till exempel till något lekhus. 

Men många svenska föräldrar berättar att barn till invandrare ofta inte kommer på 
kalasen. 

• Varför är det så, tror du? Vilka förklaringar kan finnas? 

• Har du erfarenhet av samma situation? 

•  Är det viktigt att föräldrar hjälper sina barn att få sociala kontakter 
med de andra barnen i klassen, tycker du? Varför/Varför inte? 
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SITUATION 3: Att ”sova över”
Du har en dotter som är 14 år gammal och hon har flera svenska kompisar i klassen. I 
Sverige är det ganska vanligt att tonåringar ”sover över” hos varandra när det är helg. 
De äter tillsammans, tittar kanske på film eller spelar spel, och sover tillsammans. 
Kompisens föräldrar är hemma, och föräldrarna till barnen brukar prata med varan-
dra innan barnen sover över. 

Nu kommer din dotter hem och säger att hon vill sova över hos sin kompis på lördag. 
En annan klasskompis ska också sova där.

• Får din dotter sova över hos kompisen? Varför/Varför inte? 

• Tycker du att man ska ta kontakt med kompisens föräldrar, i den här situationen? 

• Är det någon skillnad på en dotter och en son, i den här situationen? 

• Brukar tonårsbarn sova över hos varandra i ditt hemland? 

 

 FRÅGOR ATT DISKUTERA: 

1. Får barn säga nej till sina föräldrar? I vilka situationer i så fall? 

2. Sa du nej till dina föräldrar, när du var barn? Kan du ge exempel? 

3. Vad betyder demokrati, i en familj? 

4. Behöver man straffa barn när de gör fel? Motivera!

5. Hur kan man straffa barn? Förklara!

6. Hur blev du straffad, när du var barn? 

7. Vad kan vara nackdelar med att straffa sina barn? 

8.  Behöver man uppfostra flickor och pojkar på olika sätt, tycker du? I Sverige?  
I ditt hemland? Förklara och ge exempel. 

9. Blev du uppfostrad på ett annorlunda sätt än dina bröder/systrar? Berätta! 

10. Vad betyder jämställdhet, i en familj? 
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En dikt om barn och föräldrar
Av Khalil Gibran (Libanon), ur boken ”Profeten”

Och en kvinna med ett litet barn i famnen sade:

Tala till oss om Barnen.

Och han sade:

Era barn är inte era barn.

De är söner och döttrar till Livets längtan efter sig självt.

De kommer genom er, men inte från er.

Och fastän de finns hos er, tillhör de er ändå inte.

Ni kan ge dem kärlek, men inte era tankar,

Ty de har sina egna tankar.

Ni kan hysa deras kroppar, men inte deras själar,

Ty deras själar bor i morgondagens hus.

[…]

Ni kan sträva efter att efterlikna dem

Men försök inte att göra dem lika er.

Ty livet vänder inte och dröjer inte vid gårdagen.

Ni är de bågar från vilka era barn flyger som levande pilar.





Kunskap förändrar


