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studiehandledning 

thailand
Planera studierna
Ni har samlats för att tillsammans lära er mer om 
Thailand, för att läsa och diskutera boken ”Thai-
land – mer än sol och stränder”. Ta gärna tidigt upp 
hur ni tycker att studierna ska gå till, hur ofta ni vill 
träffas, om ni vill ha rast under sammankomsterna, 
om ni har tid att läsa i grundboken eller leta fram 
intressant information om Thailand från Internet 
mellan träffarna.

Någon kanske är särskilt intresserad av kart-
läsning och kan skaffa fram utförligare kartor än 
dem som finns i boken. Skaffa gärna gemensamt en 
detaljerad karta över landet att ha tillhands under 
sammankomsterna i studiecirkeln.

Någon annan kanske är särskilt intresserad av 
Thailands historia, eller exempelvis av hur turis-
men har påverkat landet och kan leta fram extra 
information om sitt intresseområde.

Vid första träffen presenterar ni er förstås för 
varandra, antecknar varandras namn, adresser, tele-
fonnummer och kanske e-postadresser så att ni lätt 
kan ta kontakt mellan sammankomsterna om det 
behövs. Berätta för varandra varför ni valde just den 
här studiecirkeln och vad ni väntar er att få ut av 
studierna. Kanske har flera deltagare i cirkeln redan 
besökt Thailand. Det kan vara bra att veta redan 
inledningsvis. Då kan de ha värdefulla erfarenheter 
att dela med sig av under studiernas gång.

Hur lång tid vill ni använda för studierna? Kan-
ske finns det en eller fler deltagare i cirkeln som vill 
studera som förberedelse till en resa till Thailand 
där avresetiden redan är bestämd.

I en studiecirkel bestämmer ledare och deltagare 
tillsammans studiernas inriktning. Gå tillsammans 
översiktligt igenom vad de olika kapitlen i boken 
handlar om och notera vilka som verkar särskilt 
intressanta och därför förtjänar mer av er uppmärk-
samhet. Kanske upptäcker ni redan på det stadiet 
att ni vill veta mer om till exempel sevärdheter som 
inte behandlas alls eller mindre utförligt i boken.

Kompletterande information
När ni bestämt hur ni vill arbeta med boken kan 
ni söka kompletterande litteratur. Litteraturlistan 
på s. 203–204 ger förslag, bland annat på bra rese-
handböcker.  Kanske har ni specialintressen som till 
exempel arkitektur, konsthistoria, skönlitteratur, 
folkkultur eller dans som ni vill få belysta. Be gärna 
er bibliotekarie om hjälp med att få fram böcker 
som ger den information ni behöver. Böcker kan 
beställas från andra bibliotek om de inte finns på 
det egna. 

Ni finner många intressanta hemsidor skrivna på 
engelska. Här är ett litet urval:

http://www.bangkokpost.com/ – Den engelsk-
språkiga dagstidningen Bangkok Post

http://www.nationmultimedia.com/ – Den eng-
elskspråkiga dagstidningen The Nation

http://www.phuketgazette.net/ – The Phuket Ga-
zette, engelskspråkig tidning i Phuket

http://www.chiangmai-mail.com/ – Chiang Mai 
Mail, engelskspråkig tidning i Chiang Mai

http://www.thailandlife.com/ – Thailändsk kul-
tur med länkar till bloggar och annat

http://www.thai-language.com/ – Thailändsk 
språksajt med ordbok (engelska-thailändska) och 
annat användbart

http://www.tourismthailand.org/ – Det statliga 
thailändska turistrådet, Tourism Authority of 
Thailand

http://www.into-asia.com/bangkok/attractions/
watphrakaew.php – Grand Palace, Wat Phra 
Kaew och andra sevärdheter

http://www.bangkokguidebook.com/ – Guide till 
Bangkok

http://rspas.anu.edu.au/rmap/newmandala/ – 
Intressanta diskussioner om politik och kultur i 
Sydostasien, inklusive Thailand, från the Austra-
lian National University
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http://www.wfb-hq.org/ – The World Fellowship 
of Buddhists har sitt högkvarter i Bangkok

http://www.buddhanet.net/ – Allmän informa-
tion om buddhism

http://www.chula.ac.th/cuweb_en/ – Chulalong-
korn University, Bangkok

http://interaffairs.tu.ac.th/ – Thammasat Univer-
sity, Bangkok

http://www.ecpat.net/EI/main/front/index.asp   
– Ecpat, End Child Prostitution, Child Porno-
graphy and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes, bekämpar barnsexturism i många 
länder, bland annat Thailand.

På svenska finns till exempel hemsidorna:

http://asia.se/thailand/thailand.shtml med 
allmän information om landet, resmål, resråd, 
språkkurs

http://www.thailandresor.se med information 
om olika turistorter, festivaler, nationalparker

http://www.thai.nu med historia, religion, thai-
mat, resande och boende i Thailand 

http://www.asienguiden.se/thailand  och

http://www.thailandkusten.com med turistinfor-
mation om olika platser.

innan ni slutar
Gör en utvärdering av hur ni tycker att cirkeln har 
fungerat innan ni avslutar den. Fick ni ut det ni 
tänkt er från början av studierna? Har alla fått sina 
intressen någorlunda tillgodosedda? 

Planerar någon/några av er att resa till Thai-
land? Jämför vad stora och mindre researrangörer 
kan erbjuda av resor som inte bara går till de van-
ligaste turistorterna.

Frågeställningar att diskutera
Här följer ett antal förslag till frågeställningar att 
diskutera i anslutning till boken. Formulera gärna 
egna frågor som bättre belyser det ni är särskilt 
intresserade av!

Thailand i ett nötskal
Vilka av de fakta som redovisas på s. 7 i boken fin-
ner ni mest intressanta?
 
Vilka är de mest iögonenfallande skillnaderna 
mellan Sverige och Thailand när det gäller dessa 
kortfakta?

Dominobrickan som inte föll
Bertil Lintner berättar om hur han själv mötte 
Thailand på 1970-talet. Utvecklingen i landet såg 
då hotfull ut med militären som grep in i civilt 
styre och inbördeskrig. Vad var det som gjorde att 
trenden vände? Minns ni själva vad ni visste om 
landet på den tiden?

Författaren beskriver också hur Bangkok förändrats 
från 1970-talet till nutid. Vad talar enligt er me-
ning för att Bangkok förändrats mer eller mindre 
än Stockholm och andra europeiska huvudstäder 
under samma tid?

Vad fann Bertil Lintner mest tilltalande med landet 
och människors livsstil? Vilka motsvarande intryck 
har de av er som besökt landet fått för egen del?

Thailand har lyckats bättre ekonomiskt och besöks 
av långt fler turister än grannländerna. Hur vill ni 
förklara det?

Bertil Lintner ger exempel på banden mellan Sve-
rige och Thailand och hur de utvecklats under årens 
lopp. Kommer ni på fler exempel?

Vem är thailändare och varför?
Thailand har en mångtusenårig historia och mänsk-
lig kultur var tidigare utvecklad här än i Sverige och 
andra länder i Europa. Vilken bild ger författaren av 
hur föregångare till dagens thailändare tog landet i 
besittning? Varför tror ni den bilden kan upplevas 
som kontroversiell i Thailand?

Försök sammanfatta de viktigaste skeendena fram 
till dess att en thailändsk identitet började växa 
fram under de första Chakrikungarnas styre i skif-
tet mellan 1700- och 1800-talen.
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Vilka platser menar författaren är mest historiskt 
betydelsefulla?

Har ni hört talas om Ayutthaya tidigare? Verkar 
platsen värd att besöka under en egen Thailands-
resa?

Jämför kungarnas ställning i Thailand och Sve-
rige under århundradena fram till nutiden. Vilka 
likheter och skillnader ser ni? Vilka thailändska 
kungar av dem som nämns hade ni hört talas om 
tidigare?

Läs om de olika språken som talas i Thailand. Hur 
menar ni att den språkliga och etniska mångfalden 
påverkar kultur och utveckling i landet? 

Diskutera hur bergsfolkens ställning i samhället 
kan förbättras.

Försök sammanfatta de största språkliga skillna-
derna mellan tai och svenska.

Författaren skriver om det kinesiska inflytandet i 
Thailand. Tror ni det är mest av godo eller mindre 
bra för landets utveckling?

Vem är thailändare frågar sig Bertil Lintner och 
ger sitt svar på frågan. Hur skulle ni svara på den 
frågan och på frågan Vem är svensk?

Familjen i centrum
Läs om byn Huai Cho. Stämmer skildringen med 
de föreställningar som ni haft om livet i en thai-
ländsk by?

Försök er på att se några likheter och skillnader 
mellan hur livet på landsbygden har förändrats i 
Thailand och i Sverige under det senaste seklet.

Namngivning i Thailand skiljer sig påtagligt från i 
Sverige. Vad blir ni mest förvånade över?

Vad tänker ni när ni läser om hur ett thailändskt 
bröllop går till?

Och vilka reflexioner gör ni kring texten om åld-
rande och död i Thailand?

Risodlingen är oerhört central i den thailändske 
bondens liv. Finns det någon svensk gröda som ni 
menar kommer i närheten av att spela samma roll 
för försörjning och kultur?

Läs om olika maträtter. Har någon av er ätit dem 
på plats? Vad menar ni är det bästa med thailändsk 
mat? Vore det inte roligt att försöka laga några rät-
ter tillsammans eller att gemensamt besöka en thai-

restaurant hemma i Sverige och pröva vilka rätter 
som skulle kunna bli era egna thaimatsfavoriter?
Familjebanden är starka i Thailand. Vilka likheter 
och skillnader tycker ni är mest påfallande jämfört 
med i Sverige?

Författaren berättar om medelklassens liv i stä-
derna, den inhemska turismen, löneskillnader och 
relationerna mellan kvinnor och män. Finner ni 
något anmärkningsvärt jämfört med svenska för-
hållanden?

Folkmusik, klassisk dans, skönlitteratur och film är 
några thailändska kulturyttringar som presenteras 
kort. Vad blir ni mest intresserade av att ta reda på 
mer om?

I vilka situationer ler svenskar jämfört med thai-
ländarna?

Vilken thailändsk festival skulle ni helst vilja vara 
med och uppleva? Varför?

Ni som träffat thailändare, hur väl tycker ni att 
”Tio centrala ord och begrepp” sammanfattar 
många thailändares syn på tillvaron? Hur skulle 
tio begrepp som sammanfattar en ”svensk livsstil” 
se ut?

Buddhismen – största men inte enda religionen

Vilka är buddhismens viktigaste kännetecken och 
levnadsregler?

Läs om Buddhas liv. Hur tycker ni Buddha skiljer 
sig från andra religionsstiftare?

Vilket intryck får ni när ni läser texten, är religio-
nen en mer eller mindre levande del av vardagen i 
Thailand än i Sverige? 

Varför tror ni amuletter och tatueringar är så vik-
tiga inslag i religiöst liv i Thailand?

Vilka reflexioner gör ni när ni läser om Buddhada-
sas gärning och betydelse?

Be biblioteket om tips om ni vill veta mer om budd-
hismen i Thailand än vad denna bok ger.
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En stormig nutid
Hur ser ni på Thailands möjligheter att bli en stabil 
demokrati efter att ni läst kapitlet?

Tycker ni att å ena sidan kung Bhumibols och å 
andra sidan militärens påverkan på utvecklingen 
i landet under senare decennier har varit mest av 
godo eller av ondo?

Vad kännetecknar ”70-talsgenerationen” enligt 
författaren?

Hur har Thailand förhållit sig till sina grannländer 
under senare tid?

Vilka likheter och skillnader kan ni peka på när det 
gäller partilivet och hur den vardagliga politiken 
bedrivs i Thailand jämfört med i Sverige?

Vilka av milstolparna 1932 – 2008 finner ni mest 
avgörande för hur Thailand har utvecklats?

Thailand runt – natur och kultur
Läs om djurlivet i Thailand. Vad tror ni att en van-
lig svensk turist får se av det?

Befolkningstillväxten har bidragit till att hota flora 
och fauna men har nu avstannat. Vilka är de vikti-
gaste förklaringarna till det, menar ni?

Läs skildringen av de fyra större regionerna. Var 
skulle ni helst vilja resa runt?

Mekongfloden är en viktig vattenresurs, inte minst 
i klimatförändringarnas tidevarv. Hur tycker ni 
man ska försöka förebygga hårda politiska strider 
om vattenanvändning, som kan leda till krig mel-
lan grannländer?

Turismen efter tsunamin
Bestäm tillsammans om och i så fall hur ni vill ta 
upp och diskutera tsunamin 2007 i cirkeln. Om 
ni gör det – vilka berättelser har ni själva och när-
stående hört? Hur tror ni tsunamin påverkade 
relationerna mellan thailändare och svenskar på 
turistorterna?

Hur vill ni förklara skiftet av den svenska vinter-
turismen från Kanarieöarna till att Thailand blivit 
dominerande resmål?

Hur tycker ni att thailändarna ska försöka mot-
verka att turismen leder till överexploatering och 
utarmning av kultur och livsstil?

Vilken bild har ni av sexindustrin i Thailand? Vad 
bör göras för att komma tillrätta med dess värsta 
avarter?

Läs om de exempel som författaren ger under rub-
riken ”För en ansvarig turism”. Hur tycker ni att 
turismen i Thailand bör utvecklas för att gynna 
fler vanliga thailändare och samtidigt fortsätta att 
locka resenärer?

Diskutera utifrån egna erfarenheter vad ni tycker 
är viktigast att tänka på som turist när man be-
söker ett land med en helt annan kultur än den 
egna. Formulera gärna tillsammans några viktiga 
uppträdanderegler.

Sju thailändska underverk
Vilka sevärdheter har ni tidigare tänkt på som de 
största i Thailand?

Vilka av författarens ”underverk” skulle ni helst 
vilja uppleva på plats under en resa i landet?


