Ansvar

Temadialog i skolans tidigare del

Tema: Ansvar
Hur mycket och vad ska barnen ta ansvar för? – vad är rimligt? När ska de börja?

(1 Återkoppling och repetition från föregående tema

1

Återkoppling till föregående träff görs om träffarna sker i en serie
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1. Inledning

ca 10 min

Samtal i bikupor:

•

Hur var det när du var i ditt barns ålder? Fick du ta ansvar för något
hemma och hur upplevde du det? Vad tycker du i efterhand?

•

Tar ditt barn (eget) ansvar för något hemma eller i andra
sammanhang?

2. Om Familj ”För tidigt född”

ca 6 min

”Så gör vi med städning” 27:07-33:46
Två olika familjers vardag
Det här med att barn ska hjälpa till hemma finns det olika tankar om och
det skiftar över tid. Vi ska nu titta på två olika familjer som tycker olika
kring om barn ska ta ansvar i hemmet eller inte

3. Uppföljning av filmen

ca 15 min

Förslag på dialogfrågor:
•

Vad är för- och nackdelar i de olika familjernas förhållningssätt?

•

Hur vill du ha det hemma hos dig?

•

Hjälpa till hemma, aktiviteter eller skolarbete – hur ska man
prioritera?

4. Övning: Ja, Nej, Kanske,
Alt. övning: Värderingsövning ”Skala”

ca 10 min

Se bilaga.

5. Fortsättning på filmen

ca 7 min

33:47-41:00
Samtal med Martin Forster, psykolog, om barn och ansvar.
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6. Uppföljning av filmen

ca 15 min

Förslag på dialogfrågor:
•

Vad är rimligt för barn (i en viss ålder) att ta ansvar för? Tänk på att
ansvar kan gälla t ex hur mycket mat man tar för sig, när man ska gå
och lägga sig.

•

”Det är jobbigare att få barnen att göra något än att göra det själv” –
hur tänker ni kring det?

•

Finns det tillfällen när det kan bli för mycket ansvar för barnen?

•

Lär sig barn något av att ta ansvar?

•

Kan man hjälpa barnen till att ta mer ansvar? I så fall hur?

•

Är det någon skillnad på att ”vara delaktig” eller att ”ta eget ansvar”?

•

Hur kan man få barnen att vilja hjälpa till hemma?

•

Vad gör ditt barn bra hemma, eller i andra sammanhang när det
gäller att ta ansvar eller hjälpa till?

7. Extramaterial - artikel:

ca 5-10 min

”Men hallå, måste jag tömma diskmaskinen?”
Fånga kort upp kommentarer och tankar utifrån artikeln.

8. Att fundera över och sammanfattning
Fundera enskilt:
•

Tar mitt barn lagom mycket ansvar – hemma? I andra
sammanhang?

•

Är det något som jag skulle vilja förändra?

I storgrupp:
•

Finns det något särskilt att ta med sig från denna träff? Lärdomar,
tankar?
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•

Vad var det viktigaste utifrån dagens träff?

•

Finns det något klassen/föräldrarna kan göra gemensamt utifrån
dagens tema för att underlätta/hjälpa varandra?

(Utvärdering av träffen)

ca 5 min

Sammanfattning av träffen skickas via veckobrev till samtliga föräldrar i
klassen.

Extramaterial
”Men hallå, måste jag tömma diskmaskinen?”
Litteratur
”Fem gånger mer kärlek” – Martin Forster
”Gränssättning ett villkor för växande” – Bengt Grandelius
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