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Välkomna till Sverige!
Sverige är ett avlångt land med många sjöar, tusen-
tals öar, skogar och åkermark. Här finns djur som 
älgar, rådjur, rävar, harar och ekorrar. En del tror att 
det går isbjörn på gatorna, det gör det inte. Men det 
bor brunbjörn i skogarna i norra Sverige. Sverige 
ligger i Norden och våra närmaste grannländer är 
Norge, Danmark och Finland.

Alla barn får gå i skolan, du får tro på vilken Gud du 
vill och fira dina egna högtider. Här får du vara som 
du vill och ha dina egna åsikter. Vuxna får inte slå 
andra vuxna eller barn, då kan de hamna i fängelse. 
Sverige är ett ganska stort land, ändå bor det bara 
cirka nio och en halv miljoner människor här. Så det 
kan kännas lite tomt och ensamt utomhus.

I Sverige träffas vänner och släkt ofta och fikar tillsammans.
Det betyder att vi ses en stund och dricker kaffe eller te, vi barn dricker 
saft eller juice och så äter vi fikabröd – något bakverk eller sötsaker.
En del tar en frukt eller dricker en smoothie.

Jag heter Emma och jag ska visa dig hur det är här i Sverige. Jag bor i 
det gula huset med min familj, det kallas för villa. Man kan även bo i rad-
hus som är flera mindre hus som sitter ihop eller så kan man bo i en 
lägenhet. Då bor man i ett stort hus med flera hem i varje hus.



Nu är vintern över och då blir det grönt utomhus. Det blir varmt och 
alla blommor och växter får knoppar och börjar blomma. I Sverige kan 
du dricka vatten direkt ur kranen, du behöver alltså inte köpa vatten i
affären. Här i Sverige så tänker vi på miljön och sorterar våra sopor 
i olika påsar för plast, metall, papper och matavfall. Sopbilen kommer 
flera gånger i månaden och hämtar soporna.



Nu är det vår och under påsken så har jag lov från skolan, då är jag tillsammans med min familj.
Vi kokar ägg, målar dem i glada mönster och äter upp dem. Sedan får jag leta påskägg som mina 
föräldrar gömt i trädgården, det är roligt! Det brukar finnas godis och sötsaker i äggen.
Hur många ägg kan du hitta i bilden?



Idag hälsar jag på min kusin som bor inne i stan. Från hans fönster kan vi se bilar, bussar,
ambulanser, brandbilar och polisbilar som kör på gatorna. Poliserna kan ibland se läskiga ut med 
sina uniformer och vapen, men de är snälla och hjälper gärna till. När man åker bil är det lag på att 
använda säkerhetsbälte. Vi barn ska sitta i en bilbarnstol eller på en bilkudde. Om man inte har en 
egen bil kan man åka buss, både inne i stan och ute på landet. När du går i trafiken är det viktigt att 
hålla en vuxen i handen och att stanna vid övergångsställen.



Äntligen så är det sommar och då har jag lov från
skolan! På vardagarna kommer brevbäraren cyklande och 
delar ut tidningar och brev. Alla barn som cyklar måste ha 
cykelhjälm, fram tills dess att de fyller femton år. Ibland kom-
mer det katter förbi i min trädgård och tittar på hur vi har det. 
I Sverige är det nämligen vanligt att man har hund eller katt 
som husdjur. Hundar ska gå i koppel och du ska vara försik-
tig med att gå fram till ett djur som du inte känner. Djuren är 
oftast snälla men kan bli skrämda och då skälla eller fräsa.



Idag är det den sjätte juni och då är det Sveriges nationaldag. Skolan och många
butiker är stängda idag. Nu är skolåret slut och vi elever får lov. I juni firar vi
midsommar som är en svensk tradition sedan många år tillbaka. Då plockar vi
blommor och dekorerar en midsommarstång. Sedan dansar vi runt den och sjunger 
midsommarvisor. Vi äter liknande mat som på julen – kokt ägg, köttbullar, korv,
potatis och sill.



Idag är mamma och pappa lediga så då åker vi alla till landet och bor i vår sommarstuga. Där ska vi 
bada och sola, åka båt och fiska. Det är viktigt att du har flytväst på dig när du åker båt, det är också 
viktigt att du kan simma. Vi barn får lära oss att simma i skolan. Jag brukar titta på kor och hästar 
i hagen hos våra grannar. På sommaren finns det mycket mygg som du kan få myggbett av, men 
de är inte giftiga. Om du blir biten så sticks det och så får du en liten bula som kliar ett tag. Om det 
händer en olycka eller om du blir riktigt sjuk så måste du ringa ambulansen. Den kör människor 
som snabbt behöver hjälp till sjukhuset. Om du har ont i huvudet eller har fått ett litet sår, då ska 
du istället ringa till vårdcentralen och boka en tid.



När vi barn är små så går vi i förskola. Nu är det augusti och då börjar skolan. Alla barn i Sverige 
mellan 6-15 år går i grundskolan, sedan börjar de i gymnasiet. I skolan studerar pojkar och flickor 
tillsammans. Du får lära dig att samarbeta med alla i klassen och både män och kvinnor är lärare.
Det är viktigt att du lyssnar på och respekterar din lärare och dina klasskamrater, så att alla får lika 
stor chans att lära sig. Läraren kan bli arg och säga ifrån när det behövs, men får absolut inte slå 
oss barn! I skolan får du varm mat, du får äta din mat tills du blir mätt och det finns mat åt oss alla. 
Om du är allergisk mot något eller av religiösa skäl inte äter vissa saker kan du säga till skolan så får 
du mat som du kan äta.



Nu är det höst och då får vi elever lov en vecka från skolan.
På hösten och vintern blir det mörkt ute tidigt på eftermiddagen och 
dagarna känns kortare eftersom att vi inte får lika mycket solljus. 
Då är det väldigt viktigt att du har reflex på dig. Det är nödvändigt så 
att bilar och cyklister i trafiken ska kunna se dig. Om bilarna inte ser 
dig så kan du bli påkörd av misstag och det kan hända hemska olyckor. 
Under höstlovet så kan du passa på att läsa en bok. Böcker kan du 
låna på biblioteket. Du får ta hem och läsa dem och sedan lämna
tillbaka dem och låna nya. Det finns böcker på många olika språk.



Nu under vintern när det är kallt ute så snöar det och vattnet 
fryser till is, då behövs varma kläder så att du inte blir kall och blöt. 
Du kan åka skridskor på isen – den är hal – men då måste du ha 
hjälm på dig. Om du är ute på en sjö som fryst till is så ska du 
aldrig vara ensam. Du måste veta att isen är tjock och håller, 
så att den inte brister och du ramlar i vattnet.



Nu är det december månad och då räknar jag ner till julen med en julkalender som finns att köpa 
i affären. Den har en lucka att öppna för varje dag fram till den 24 december när det är julafton. 
Den trettonde december firar vi Lucia. Vi barn övar på sånger som vi sjunger i skolan, vi klär oss i 
vita kläder och har en ljuskrona eller glitter i håret. Det är fyra söndagar i advent och vi tänder ett 
levande ljus varje söndag i väntan på julafton. Tänk på att släcka alla ljus som har tänts, så att det 
inte tar eld i andra saker och börjar brinna. I taket sitter en brandvarnare, det är en viktig liten vit 
dosa som piper om det börjar brinna inomhus. Om det börjar brinna måste du ringa brandkåren 
och snabbt ta dig ut i säkerhet! Numret är 112.



Jag längtar till julafton som är den 24 december. Då tänder vi levande ljus, äter god julgröt 
och klockan tre på dagen så tittar vi på Kalle Anka på TV! Då tittar nästan alla människor 
på samma program samtidigt i hela Sverige. Sedan kommer äntligen tomten! Alla 
människor firar inte jul, men i Sverige är nästan alla affärer och restauranger stängda på 
julafton. Då kan vi ha en fin ledig dag tillsammans med våra familjer och vänner.



Idag är årets sista dag som är nyårsafton. Det firar nästan alla och 
så blir det fest! Du firar som du vill och väntar in det nya året som 
börjar klockan tolv inatt. Då skjuter vi sprakande färgglada fyrver-
kerier! De är väldigt vackra att titta på men låter ganska högt. Både 
djur och människor kan bli rädda för fyrverkerierna och tycka att 
det är obehagligt när det smäller. Vi gör det inte för att skrämmas 
utan för att det är fint och festligt att titta på. Gott nytt år!



Ett speciellt tack till Karin Eklind för hjälp med textbearbetning!
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