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lJppväxtort: 

Alltid Ofta Ibland Aldrig 
1. Firar ni på något sätt Svenska dafen? 0 0 0

2. Under Svenska dagen .
a) flaggar ni? 0 0 □ �
bl tänder ni ljus i fönstren? D D D gJ

C) går ni med i fackeltåg? D 0 u f3

d) läser ni dikter av Runeberg? ,-1 � [] 0 

e) äter ni Gustav Adolfs bakelser? D [J D E 
f) firar ni den i skolan? -gi LJ 0 [J 

g) firar ni den i studentkretsar? 17 0 [J Cl 

h):firar ni den på arbetsolatsen? u D CJ Cl 

i) går ni på officiella Svenska dagens
fester? 0 0 □ □ 

3. När ni var yngre,har ni då under Svenska dagen, 

a) flaggat? 0 0 D f51l 
bl tänt ljus i fönstren? D □ LJ 0 
C) varit med i fackeltåg? 1-1 0 D l2i'-
d) läst dikter av Rune berg? 0 @ 0 □ 

e) ·ätit Gustav Adolfs bakelser? I_J 0 □ l8l

f) firat den i skolan? 181 0 Cl 0 

g) firat den i s tu den tkre tsar? 1-=:J □ □ u 

h) firat den på arbetsplatsen? l_j l_t 0 □ 

i) gått på officiella Svenska dagens
fester? □ � n Ll 

Frågorna 4-12 besvaras på skilt papper. Ange på papperet vilken 

fråga det gäller. Om ni inte firar Svenska dagen kan ni i fråga 

4 cl ge en motivering varför. 

4a) Berätta med egna ord om hur ni firar Svenska dagen.Vad hör till 

den?'.Tag gärna alterna�iven i fråga 2 som utgångspunkt och 

berätta närmare om dem. 

4b) Berätta med egna ord om hur ni firade Svenska 

4c) Om ni inte firar Svenska dagen och dagen 

betydelse för er, ge en motivering 

förut. 

-_,. V:-:1-1 betyc!e:· .Svens%:a \1:"1v:,�ri :•�·,. er'? H!'lr :1�:1 21 ltiii f1:1ft !';!l:':'lr;.q 

he t:1de' lse? 

6. Om ni firat eller firar s���ska dagen

gick det till?

!nom studiekretsar,hur· 

7al Varför går ni på de officiella Svenska dagens festerna? Har 

dessa förändrats med tide�? 

7b) Varför går ni inte på Svenska dagens fester? 

8. Känner ni er särskilt finlandssvensk på svenska dagen? Om inte

finns det någon annan dag då ni gör det?

9. Vad tycker ni om att Svenska dagen firas på Gustav Adolfs dag? 

10. Firar ni på något sätt Runebergsdagen? Vad hör till den? 

betydelse för er? 

12. Känner ni er särskilt finlandssvensk på Runebergsdagen? 


