
FRÅGOR  
KRING PÅSKEN 

Idéer för användning

Korten kan bredas ut på bordet eller hållas i 
handen som en solfjäder. Deltagarna lyfter 
antingen ett eget eller ett gemensamt kort.  
Lämna utrymme för diskussion kring ämnet. Tankar 
som uppstår kan också bearbetas genom att rita, 
var och en på ett eget eller gemensamt på ett stort 
papper. Diskussionen kan också sammanfattas på 
en tavla, så alla ser den. 

Deltagarna kan parvis välja ut 2–3 kort och dela 
med sig sina tankar. Därefter kan de tillsammans 
fundera ut en liten påskberättelse eller förbereda 
sig på, att inför varandra berätta om sina tankar, 
planer och önskemål kring påsken.

Med hjälp av korten kan man planera  
gemensamt påskfirande. Efter att man delat 
tankar kring påsken kan man ordna påskhögtiden 
eller hemmet, så att de fyller deltagarnas eller 
de boendes önskemål och beaktar deras egna 
traditioner. 

Diskussionskort för att väcka påskstämning 
eller för att planera högtiden 

I början är frågorna lätta och blir svårare  
mot slutet. På sista sidan finns tomma kort,  
som man kan hitta på nya frågor till.  
Välj dem du behöver. Skriv ut, klipp och engagera.  
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Materialet kan skrivas ut från internetsidorna  
RyhmäRenki.fi och Vahvike.fi

Frågorna berör:
 • åsikter
 • erfarenheter
 • önskemål
 • minnen.



Till påsken 
hör drycken…

På påsken smakar 
det bäst med…

På påsken vill 
jag fara till…

En påskblomma jag 
tycker om är…



Påskens färger är…

Djur som hör  
till påsken är…

Ett fint påskpynt är…

På påsken klär 
jag mig helst…



Denna påsk 
tänker jag…

Då vi firade påsk 
i skolan, så…

På påsken 
brukar jag…

På påsken vill jag 
helst baka eller äta…



På påsken vill jag 
bjuda mina gäster 
på…

På påsken vill 
jag ha mitt hem 
pyntat med…

Som barn tyckte 
jag det på påsken 
var viktigt…

Det vackraste påsk-
ägget är färglagt…



På påsken har  
jag lust att…

På påsken är 
naturen…

På ett vackert 
påskkort finns…

Påsktraditioner  
som är viktiga
för mig är…



I min barndom 
brukade barnen  
på påsken…

Jag minns den 
påsken, då…

Den viktigaste 
helgdagen för mig 
på påsken är…

Påsken väcker  
känslor som…



Påsken betyder 
för mig…

En påskresa som 
jag minns var…

Påskstämningen 
består av…

Påskens budskap är…



En gammal påsk-
berättelse som 
jag hört…

Det viktiga i påsk-
kortens budskap är…

En sång eller psalm 
som hör till 
påsktiden är…

Jag drömmer om att 
på påsken kunna…




