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Avlånga landet 
 
Småstadsliv (s. 119) 
• Känner du igen någon av de här fördomarna mot småstadsbor och 

storstadsbor? Håller du med? 
 
• Vill du helst bo i en småstad eller en storstad? 
 
• Vad är bäst respektive sämst med att bo i en småstad?  Vad är bäst 

respektive sämst med att bo i en storstad? 
 
Göteborg (s . 119) 
• Göteborg ligger på västkusten och Stockholm på ostkusten. Stockholmare 

brukar säga att göteborgare har ”lillebrorskomplex”, eftersom Stockholm är 
huvudstad och Sveriges första stad och Göteborg Sveriges andra stad. 
Dessutom anses göteborgare vara roligare (de berättar göteborgsvitsar) 
och stockholmare är 08:or (efter riktnumret för Stockholm). Allt det här 
handlar ju om fördomar. Finns det några motsvarande fördomar mellan 
städer i ditt hemland? 

 
• Vad betyder Volvo? Vet du vilka som äger Volvo personbilar idag? 
 
• Volvos slogan är ”Volvos värde varar”. Är det status att äga en Volvo i ditt 

hemland eller är det någon annan bil som anses finare att äga? 
 
• Och vilka äger SAAB idag? 
 
Skåne (s . 119) 
• Kan du förstå att många människor fortfarande väljer att åka båt över 

Öresund istället för över bron (och då har det inte bara med alkohol att 
göra)? Varför?/Varför inte? 

 
• Varför tror du att det är fler svenskar som åker till Danmark än danskar 

som åker till Sverige? 
 
• Känner du till några fler länder där det är så här lätt att ta sig från land till 

land? 
 
Bergslagens höga berg och djupa dalar (s. 119) 
• Vad skulle du helst vilja göra i Bergslagen efter att ha läst texten? 
 
• Vad tycker du om att nästan alla jordbruk har lagts ned i Sverige? Är det 

viktigt att även de små jordbruken finns kvar? Varför?/Varför inte? 
 
 
 
 



Diskussionsfrågor till 46 texter om Sverige ©2006 Bonnier Utbildning AB. Kopiering tillåten. 
 

 
Där midnattssolen skiner (s. 119) 
• Känner du någon som har varit norr om polcirkeln? 
 
• Eller har du varit där själv? Om inte, skulle du kunna tänka dig att åka dit? 

Varför?/Varför inte? 
 
• Vad händer med solen på sommaren norr om polcirkeln? Och vad händer 

med solen på vintern norr om polcirkeln? 
 
• Samerna är en av Sveriges minoritetsbefolkningar? Finns det 

minoritetsbefolkningar i ditt hemland? 
 
Stockholmsutsikter (s . 119) 
• Stockholm brukar kallas ”staden mellan broarna”. Varför, tror du? 
 
• Finns det något speciellt du skulle vilja se om du var turist i Stockholm? 
 
• Känner du redan till författaren August Strindberg? Vet något mer som han 

skrivit? Har du sett någon av hans dramer i ditt hemland? 
 
• Känner du till någon annan svensk författare? 
 
Lördagsutflykt (s. 119) 
• Tycker du om att gå på museum? Varför?/Varför inte?  
 
• Finns det någon sorts museum som du föredrar att besöka? Vill du då helst 

gå själv eller tillsammans med någon? 
 
• Föredrar du att ströva runt själv på museer eller vill du helst gå på guidade 

visningar? 
 
• Tycker du att inträdet ska vara fritt till alla museer? 
 


