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Diskussionsfrågor om barn, barnuppfostran och 
traditioner 

Dessa frågor handlar om din uppfattning om barn, barnuppfostran traditioner etc. 
Du kan med fördel diskutera frågorna med andra föräldrar/kollegor. 

 
 
Barns egenskaper: 

 
1. Vilka egenskaper önskar du/ni att ditt/ barn skall utveckla? 
2. Vilka egenskaper önskar du/ni att ditt barn inte skall utveckla? 

 
 
Barnuppfostran: 

 
3. Vad tror ni/du, är det viktigaste, att föräldrar är medvetna om när de 

uppfostrar sina barn? 
4. Vad behöver, anser du/ni, ett barn för växa och utvecklas på bästa 

tänkbara sätt? 
5. Vad tycker du/ni kännetecknar ett gott förhållande mellan föräldrar och 

barn? 
6. Vad tror du/ni kan hindra ett gott förhållande mellan föräldrar och barn. 
7. Vilken är mammans roll i barnuppfostran? 
8. Vilken är pappans roll i barnuppfostran? 

 
Svårigheter/fostran: 

 
9. Som du vet, har de flesta föräldrar någon slags problem i relation till sina 

barn. Vilka problem tycker du, om det finns några, att ni har? 
10. Om ett barn uppför sig illa, vad skulle du göra för att stoppa/hindra 

honom henne? Ge ett exempel. 
 
Utveckling och stimulans: 

 
11. Vad kan föräldrar göra för att främja sina barns utveckling? Vad tror du att du 

kan göra? 
 

12. Vid vilken ålder tror du att barn börjar förstå orden som sägs till dem? 
13. När, tror du, att det är meningsfullt att börja prata med ett litet barn? 
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direkt under vid tre vid sex när barnet 
efter födelsen första månaden månader månader börjar prata 
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14. När tror du att du att det är meningsfullt att börja berätta historier för små 
barn? 
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Vid tre vid sex vid ett år vid två år vid tre år 
månader månader 	   	   eller äldre 

	  

Värderingar och traditioner: 
 

15.Vad är fördelarna med att ha barn? 
16. Vad är nackdelarna med att ha barn? 
17. Hur många barn, enligt din/er åsikt, är det bäst att ha? Varför? 
18. Har det någon betydelse om man har söner eller döttrar? Om det har 

betydelse, På vilket sätt? 
 
 
Skyldigheter/Uppgifter: 

 
19. Som barn, kommer du ihåg att du hade några uppgifter som du själv 

ansvarade för? Vilka? 
20. Hur gammal var du när du började med dina uppgifter? 
21. Fanns det några andra uppgifter eller aktiviteter, som yngre barn 

förväntades utföra i en vanlig familj under din uppväxt? Vilka? 
22. Finns det någon skillnad från de aktiviteter som barn förväntas utföra eller delta 

i idag? 
23. Finns det några liknande uppgifter, som dem du/ni hade, som barn 

förväntas utföra eller delta i idag? 
 
Lekar och aktiviteter tillsammans med barn: 

 
24. Kommer du ihåg om det var några aktiviteter som du gjorde tillsammans med 

dina föräldrar när du var barn? 
25. Vilka aktiviteter tyckte du mest om? 
26. När du idag tänker på små barn, är det några aktiviteter/lekar som du 

tänker att man gör tillsammans med små barn? 
27. Lekte dina föräldrar med dig när du var barn? 
28. Kommer du ihåg vad de lekte med dig? 

 
Leksaker: 

 
29. Som barn, kommer du ihåg om du hade några leksaker? 
30. Hur fick du dessa leksaker? 
31. Var det några leksaker som dina föräldrar gjorde? 
32. Vet du hur man gör/tillverkar leksaker till barn? 
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Lekar: 

 
16. Kommer du ihåg några lekar, som vuxna lekte med barn, från när du var 

liten? 
17. Finns det några nya lekar, som vuxna leker med barn, nuförtiden? 
18. Kommer du ihåg några av de lekar som barn lekte med varandra, när du var 

liten? Vilka? 
19. Finns det idag några nya lekar, som barn leker med varandra? Vilka? 
20. Kommer du ihåg några rollspel eller dramatiska lekar som du tyckte om som 

liten? 
 
Berättelser: 

 

21. Kommer du ihåg några berättelser från när du var liten? Var det vanligt att 
dina föräldrar berättade historier? Vad handlade de om? Vilket var det typiska 
innehållet? 

22. Kan du berätta någon av dessa historier? Vad tycker du om dem, kan de vara 
användbara för barn idag? 

 
Sång och dans: 

 
23. Kommer du ihåg om det var några sånger man sjöng för barn när du var 

liten? Vilka sånger i så fall? 
24. Fanns det några speciella sånger för små bäbisar? 
25. Fanns det några danser, lärde du dig några danser när du var liten? Vilka i så 

fall? 
	  
 
 
	  


