Åka bil eller kommunalt?

 Åh Gud, när jag 
var på väg till
jobbet i morse då tyckte jag att var
så skönt att sitta på bussen, för det var sådana 
köer
du vet, 
bilköer
.
Folk satt där och liksom stod och väntade. D
et var så skönt att 
jag
var på bussen och inte behövde sitta i en bil.
 Jo, men 
å andra sidan
sett så 
vinner
jag jättemycket 
tid
på att åka
bil så jag skulle inte kunna å
ka kommunalt
.
 Inte?
 Nej. Åker jag kommunalt tar det 40 minuter och med bilen så tar
det 15.
 Åh, det var en stor skillnad. Men du skulle kunna göra något på
bussen. Eller? Läsa…
 Ja, 
i och för sig
, men jag tänker så här att man ska förbi affären,
man ska handla och det… 
Nej, jag tycker
bilen passar mig mycket
bättre när jag bor som jag gör, lite s
våråtkommligt
.
 Ja, jag håller med dig a
tt det är bättre när man inte har något annat
alternativ
eller när det andra alternativet är mycket 
krångligare
.
Som för dig, just tiden. Men jag som bor ganska nära, som kan åka
tunnelbana och några stationer med pendeltåg, d
å tycker jag att
det är självklart att
jag ska åka kommunalt. Tycker inte du det?
 Jo, 
å andra sidan
om jag inte hade bott där jag bodde så skulle jag
absolut åka kommunalt, om jag bodde på andra sidan.

Nya ord
att vara på väg till

närma sig en plats

en bilkö

rad av bilar som väntar

en kö

rad av personer som väntar

att vinna tid

att spara tid

att åka kommunalt

att åka buss, tunnelbana, spårvagn

i och för sig

som alla vet, visserligen

svåråtkomlig

som är svår att nå, komma till

ett alternativ

något som kan väljas istället för något annat

krångligare

mer komplicerat

Fraser som man använder när man diskuterar och argumenterar
Du presenterar dina åsikter
Det var så skönt att..
Då tycker jag att...
Det är självklart att...
Jag anser att…
Jag menar att...
Å ena sidan…
Å andra sidan…

Du håller inte med någon
Nej, jag tycker…
Jag tycker inte att…
Nej, så är det inte.

Jag håller inte med dig.
Du håller med någon
Ja, jag håller med dig…
Precis.
Jag tycker samma sak.
Ja, verkligen/absolut.

Grammatik
Åker jag kommunalt tar det 40 minuter = Om jag åker kommunalt tar det 40 minuter.
Övar jag gitarrspel varje dag kommer jag att vara bättre på att spela. = Om jag övar
gitarrspel varje dag kommer jag att vara bättre på att spela.
Röker du mycket kommer du att ha problem med andning. = Om du röker mycket
kommer du att ha problem med andning.

Träna mera!
Vilka andra 
argument
kan du hitta f
ör
eller e
mot
att åka bil/kommunalt?
Diskutera gärna med någon!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlekl/
eller mejla till 
sfi.centrumvux@gmail.com

