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Här bor vi 
 
Hyresgäst (s. 19) 
• Finns det hyreslägenheter i ditt hemland? Vad ingår i så fall i hyran? 
• I Sverige kan man få vänta länge innan man får tag i en hyreslägenhet. Hur 

är det i ditt hemland? 
 
Köpa lägenhet (s . 22) 
• Finns det något liknande boendesystem i ditt hemland? 
• Skulle du vara beredd att betala så mycket för en lägenhet? 
• Är det lätt eller svårt att få låna pengar till en bostad i ditt hemland? 
• Vilka krav ställer bankerna när du vill låna pengar? 
 
Vi i villa (s. 25) 
• Vad menas med typhus? 
• I Sverige har oftast alla barn ett eget rum. Hur är det hos dig? 
• Bor de flesta i höghus eller villa i ditt hemland? 
• I Sverige är ”falurött” en typisk husfärg. Finns det någon liknande 

favoritfärg för hus i ditt hemland? 
• Finns det IKEA där du bor? Om det gör det, kan du gå dit och titta på 

typiskt svensk köksinredning eller titta på www.ikea.se. Vad är det som 
skiljer den från den inredning som är typisk för ditt hemland? 

• Känner du någon som har skaffat sig ett svenskt IKEA-kök? 
 
Kollektivhus (s . 28) 
• Skulle du kunna tänka dig att bo i kollektivhus? Varför?/Varför inte? 
• Vad är det centrala med kollektivhusen i Sverige idag? 
• Vilka problem tror du kan uppstå mellan hyresgäster i ett kollektivhus? 
• Finns det kollektivhus i ditt hemland? 
 
Fritidshus (s. 30) 
• Tycker du att det låter skönt och avkopplande att få leva så här primitivt? 

Varför?/Varför inte? 
• Skulle du kunna tänka dig att tillbringa några semesterveckor i ett 

fritidshus i skogen utan rinnande vatten, wc och el? 
• Vilka problem skulle kunna uppstå? 
• Det är mycket att fixa på ett fritidshus. Tycker du att det är semester när 

man hela tiden måste spika och reparera saker på fritidshuset?  
• Vad menar författaren med ”kärt barn har många namn”. 
• Finns det fritidshus i ditt hemland? Heter de något speciellt i så fall? 
 


