
 

Bo på landet eller i stan? 
 
 

- Ja, så här sitter vi med Mari på en sushi-restaurang i Stockholm på en 

söndagkväll. Det kanske man inte kan göra överallt, vad tror du? 

- Nej, så kan det vara. 

- Och nu kom det in en massa folk men det blir säkert jättebra ändå. Så idag så 

ska vi prata om att bo på landet kontra i stan. Var gillar du att bo? 

- Jag gillar att bo i stan mest. Jag tycker det finns mer att göra här i stan. Det 

finns mer av allt. Det finns fler restauranger, det finns fler affärer, det finns… 

- Tänker du på klubbar till exempel? 

- Ja, även det - det finns ju många fler klubbar och man kan göra nåt nästan 

varje kväll här i Stockholm…vilket man inte kan göra när man är ute på 

landet. 

- Mm precis, just det. Om du skulle bo på landet, hur tror du att du skulle 

uppleva det? 

- Jag skulle nog bli ganska uttråkad.  

- Ja, det förstår jag. 

- Ja. 

- Det förstår JAG. Men det förstår kanske inte många andra, det finns ju folk 

som gillar… 

- Ja, det beror på vad man är intresserad av. Om man till exempel har en gård 

med djur, då måste man ju bo på landet. Är man intresserad av att bo nära 

skogen och leva mer naturliv så passar det nog en bättre att bo på landet. 

Tycker man mer om det här med puls och att ha många människor omkring 

sig och kunna hitta på saker varje kväll, då kanske det passar en bättre att bo i 

stan. I en större stad. 

- Det här med hög puls och liksom högt tempo och så där…känner du av det, 

du som bor i Stockholm? Märker du att det är högt tempo här? 

- Jag tänker nog inte på det i och med att jag har bott här i nästan hela mitt liv. 

Men jag kan ju förstå vad andra menar när de tar upp det för det är ju mycket, 
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det är ju stressigt och det är många människor. Och när man åker 

tunnelbana tidigt på morgonen så är det många som ska in till 

stan för att gå till jobbet och man märker ju av att det kan vara en viss stress. 

- Det är ju lite irritation i luften, det är ju inte liksom superharmoniskt att åka i 

rusningstrafiken. 

- Nej, det är inget kul. 

 

Nya ord och fraser 
 
 

kontra mot, jämfört med 

klubbar ett diskotek 

ute på landet på landsbygden 

uppleva känna 

uttråkad (en person) som har tråkigt  

det beror på det är olika 

 

en gård 
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naturliv friluftsliv  

 

puls här: högt tempo och att det händer något hela tiden 

hitta på saker göra olika aktiviteter  

högt tempo puls och att det händer snabbt 

i och med att eftersom 

tar upp det pratar om det 

ska in till stan ska åka till city (innerstaden)  

märker av noterar, uppmärksammar 

en viss stress lite stress 

inte superharmoniskt inte skönt 

rusningstrafik tiden när folk åker till och från jobbet 

 

Grammatik - platsadverbial 
 
(åker, reser, går, cyklar, flyttar...) till en 
plats: 

(är, bor, står, finns, sitter…) på en plats: 

ut till landet 
in till stan 
hem 
upp 
ner 
hit 
dit 

ute på landet 
inne i stan 
hemma 
uppe 
nere 
här 
där 
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Träna mera!  
 
Vilka andra fördelar och nackdelar finns det med att bo i stan eller på 

landet? Diskutera med någon eller skriv en text om det! 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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