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Samspel

Folkbildning
• Vad väntar du dig av den här studiecirkeln?

• Vad vill du helst prata om?

Kontakten mellan barn och föräldrar
”Jag är ju hans största idol just nu. Och när jag kommer  
hem blir han alltid glad och kommer springande.”
(Pappa med son 1,5 år)

• Vad betyder samspel mellan barn och föräldrar för dig?

• Vad tycker du att barn behöver mest?

Föräldrastöd i Sverige
”Behandla barnen med ungefär samma hänsyn som ni visar 
vuxna. Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek,  
så kommer folkvettet av sig själv.”
(Astrid Lindgren, 1948)

• Varför satsar Sverige på kurser för föräldrar när barnen 
växer upp?

• Minskar behovet av närhet till föräldrarna när barnen  
blir tonåringar?

Nästa träff handlar om:
Familj i Sverige – Ändrade roller© Studiefrämjandet riksförbundet 2014
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Ändrade roller

Nya roller i familjen
”Vissa värderingar är lika världen över, medan andra skiljer  
sig åt. Vad som är rätt och fel förändras med tiden.”
(Förälder i det mångkulturella Sverige)

• Vad tycker du är typiskt för en svensk familj?

• Har rollerna ändrats i er familj sedan ni kom till Sverige?

Svenska lagar – Socialtjänstlagen
• Varför har Sverige en socialtjänstlag?

• Tycker du att samhället ska skydda barnen?

Nya möjligheter
”Min mormor blev bortgift när hon var 9 år. Hon lärde mig 
att jag måste utbilda mig och jobba. Klara mig själv.”
(Flicka, 18 år från Iran)

• Vad tycker du fungerar bra för din familj i Sverige?

• Vad tror du att dina barn tycker?

Nästa träff handlar om:
Barns rättigheter – Att bli lyssnad på© Studiefrämjandet riksförbundet 2014
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Att bli lyssnad på

FN:s barnkonvention
”Alla barn har samma rättigheter. Alla barn har rätt att  
uttrycka sin åsikt och bli lyssnade på. Alla barn har rätt till 
skydd och stöd av vuxna. Barnens bästa är alltid viktigast.”
(FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989)

• Ska vuxna och barn ha samma rättigheter?

• Vet du vilka rättigheter barn har?

Vuxnas ansvar
”Vuxna som lever och arbetar med barn måste lära sig att 
förstå att barn har rätt till delaktighet. Om de gör det kan 
barnen lära sig att bli demokratiska medborgare. Det gäller 
inte bara föräldrar utan alla vuxna i barnens omgivning.”
(Unicef)

• Behandlar samhället alla barn lika?

• Vet ditt barn vilka rättigheter som barn har?

Barns delaktighet
• Ska man lyssna lika mycket på små barn som på tonåringar?

• Läser du dina barns dagböcker eller lyssnar på deras telefon-
samtal?

Här slutar cirkeln Barnen och vi
Nästa cirkel: Barn i familjen© Studiefrämjandet riksförbundet 2014


