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På väg
Ta tåget (s . 1 02 )

• Håller du med författaren om att åka tåg är som en bild av själva livet? Eller
har du någon annan liknelse för att beskriva hur livet är?
• Har du något drömresemål? Hur vill du helst ta dig dit?
• Vad är det som hittills har hindrat dig från att åka dit?
• Vilken är din längsta tågresa?
• Tycker du bäst om att resa själv eller vill du ha någon reskamrat med dig?
Vem i så fall?

Bilar är hårda (s. 1 0 5 )

• Tycker du att 0,2 promille alkohol i blodet är en tillräckligt låg gräns för att
få köra bil? Hur är det i ditt hemland?
• I Sverige gör polisen ofta nykterhetskontroller efter vägarna. Hur är det i
ditt hemland? Vad händer om man kör berusad?
• I Sverige är det fortfarande tillåtet att prata i mobiltelefon när man kör bil.
Vad tycker du om det?
• I Sverige kan man ta körkort när man är 18 år. Hur är det i ditt hemland?
• När får man börja övningsköra i ditt hemland? Får man bara övningsköra på
en körskola?

Tunnelbanan (s. 1 0 8 )

• Vad är fördelen med tunnelbanan?
• Vilka olika allmänna transportmedel känner du till?
• Föredrar du buss eller tunnelbana när du ska förflytta dig i en storstad?

Familjebussen i förorten (s. 111 )

• Kan du förstå att föräldrar skjutsar sina barn till skolan och olika aktiviteter
nuförtiden?
• En svensk mamma föder i genomsnitt 1,7 barn. Hur är det i ditt hemland?
Föds det tillräckligt många barn?
• Tror du att det är någon skillnad mellan storstad och småstad när det gäller
barnafödande i Sverige?
• Kan samhället göra något för att öka barnafödandet?

Cykla (s . 115 )

• Håller du med om att det vore bra med en lag som säger att alla måste ha
cykelhjälm? Varför?/Varför inte?
• Tycker du om att cykla? Varför?/Varför inte?
• Är det någon av de anledningar till att cykla, som författaren nämner, som
du verkligen håller med om?

