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ATT VARA EN KRISTEN FÖRÄLDER 

INTE SÅ ENKELT 

Att vara förälder är verkligen inte alltid så enkelt. Är du dessutom en kristen förälder så är det lätt 

att få dåligt samvete för att man inte gör tillräckligt för att förmedla tron vidare till sina barn. Det 

finns flera bibeltexter som uppmanar föräldrar till att göra just detta. I Efesiebrevet riktas en 

uppmaning till fäder att inte reta upp sina barn ”utan fostra dem och förmana dem i Herren.” (Ef 

4:1). I Gamla testamentet gavs lagen till Israel. En uppmaning riktad till föräldrar i Israel var att 

inskärpa Guds ord ”hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, 

när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos 6:6–7). 

Kanske kan det vara en uppmuntran att veta att det absolut viktigaste i processen att ge tron vidare 

till sina barn är att det handlar om att låta tron vara en naturlig del av livet som och att ge uttryck 

för tron också i hemmet. 

Enkla saker som att dina barn ser att dig regelbundet ber till Gud, fira gudstjänst, ge pengar i 

kollekten, läsa Bibeln, osv blir en ständig påminnelse om tron. Det handlar alltså inte primärt om 

att se till att samla hela familjen till andakt varje dag (även om det är värdefullt att ibland samlas 

som familj för att läsa Bibeln eller be tillsammans) eller om att ha alla svar på varje svår fråga som 

rör tron. 

STARTA SAMTAL GENOM ATT STÄLLA FRÅGOR 

Samtidigt som det viktigaste för att ge tron vidare till sina barn är att ge tron en naturlig plats i 

hemmet så är det mycket god idé att också aktivt samtala om tron i hemmet. Vi pratar ju om allt 

annat i livet som vi tycker är viktigt, politik, skolan, just därför att vi tycker att dessa saker är viktiga. 

Om vi menar tron är viktig så borde det också märkas i vilka samtal vi har med våra barn. 

Det är inte alltid givet hur man som förälder tar upp ett samtal om tro med sina barn. Som en hjälp 

på vägen får du här ta del av några tips på hur du kan inleda ett samtal om tro med dina barn genom 

att ställa frågor. 
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TIPS PÅ FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DINA 

BARN 

Att ställa frågor till barn kan vara knepigt. Barnet svarar ”ja”, ”nej” eller ”jag vet inte”. Ja eller nej–

frågor leder sällan någon vart, inte ens om du ber barnen motivera sitt svar då du ofta får höra ett 

”därför” som motivering. Då kan det vara värt att testa att ställa andra slags frågor. 

FRÅGOR ATT ANVÄNDA VID BIBELLÄSNING MED BARN 

Om du brukar läsa barnens bibel med dina barn är det ett utmärkt tillfälle att inleda ett samtal som 

berör den kristna tron. En slags fråga du kan ställa är faktafrågor i kombination med 

reflektionsfrågor. Här följer ett antal exempel på sådana frågor: 

• Vad svarade Petrus på frågan om han kände Jesus? Varför tror du att Petrus svarade som 

han gjorde? 

• Hos vem letade de vise männen efter Jesus först? Varför tror du att de åkte dit innan de 

åkte till Betlehem? 

• Varför ville kvinnan röra vid Jesus hörntofs? Hur tror du hon kände det efter att hon blivit 

frisk? 

• Vad hette mannen som Jesus uppväckte från de döda? Vad tror du han tänkte när han 

vaknade till liv inne i graven igen? 

• Vilka skickade Jesus ut med uppdraget att berätta om honom? Hur skulle du göra om du 

skulle berätta för någon av dina vänner om Jesus? 

• Vem hade så mycket att göra när Jesus kom på besök? Varför satte inte hon sig också och 

lyssnade på Jesus när han pratade? 

Ett annat sätt att få en ny ingång i en bibeltext tillsammans med ditt barn är att fråga vilken röst de 

tror att karaktärerna i berättelsen har. Till exempel: 

• Hur tror du Jesus föräldrar lät när de hittade honom i templet efter att han varit 

bortsprungen? 

• Hur tror du Jesus lät när han svarade? 

• Vilken röst tror du Jesus använde när han sa: ”Dina synder är förlåtna” till den förlamade 

mannen. 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

Samma typ av fakta och reflektionfrågor kan hållas mer allmänt om du önskar prata om tro med 

dit barn utan direkt koppling till en bibeltext. 

• Vet du vad det kallas när en person doppas i vatten i kyrkans pool? Varför tror du att man 

doppar människor i den? 

• Vad heter boken som kristna läser ur ofta? Vad tänker du om varför vi läser den om och 

om igen? 
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• Vad kallas det när vi samlas och sjunger och lyssnar till predikan? Vad tänker du om att 

samlas på det viset, vad är poängen med det? 

DIREKTA FRÅGOR 

En annan typ av frågor du kan testa att ställa till dina barn för att få igång bra samtal om tro i 

hemmet är direkta frågor kring vart i livet tillsammans med Jesus som ditt barn är någonstans. Till 

exempel: 

• Har du sagt tack till Gud för något idag? Vadå? 

• Finns det något som du vill be till Gud om? 

• Har du upplevt Jesus på något särskilt sätt den senaste tiden? 

• Är du besviken på Gud över något? 

• Tror du på Jesus? 

• Vad betyder Jesus för dig? 

  



5 
 

TIPS PÅ FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DIN 

TONÅRING 

Flera av de ovan nämna frågorna går bra att använda för att starta ett samtal även med en tonåring. 

Men samtidigt innebär det faktum att en tonåring är äldre en möjlighet att ställa andra frågor och 

att inleda mer direkta samtal om trons plats i din tonårings liv. Här följer några exempel på frågor 

du kan ställa till din tonåring för att sätta igång ett samtal. 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

• Vad tänker du om dop? Tror du att du vill låta döpa dig?  

• Vad tänker du att det innebär att tro på Jesus? 

• Tycker du att det har varit jobbigt eller positivt att födas in i en kristen familj? På vilket vis 

har det varit jobbigt eller positivt? 

• Hur ser ditt liv med Jesus ut idag? 

• Tvivlar du någon gång på om kristendomen är sann? 

• Vad säger dina kompisar om att du är kristen? 

• Hur är det att vara kristen i skolan? 

• Vilka frågor om kristen tro tycker du vi som familj aldrig har pratat om? 

• På vilket vis skulle du säga att du har gjort tron till din egen tro? 

 

 

 


