
	  

	  
	  
	  

Köpa	  SL-‐kort	  
	  
Elev: Hej jag vill köpa ett SL-kort. Jag studerar på sfi också.  

Säljare: Okej, studentrabatten gäller ju bara, på studenter med 

 CSN-kort. Har du det stödet? 

Elev: Nej, jag har inget kort. 

Säljare: Okej, då får du nog vända dig till skolan och kolla om 

det är, du är berättigad till rätt rabatt. 

Elev: Så inte studentrabatt. 

Säljare: Nej, då är det fullt pris. Om du är över tjugo år. 

Elev: Vad kostar det? 

Säljare: 790 kronor.  

Elev: Hur många dagar? 

Säljare: Det är trettio dagar. Och det startar när du använder 

kortet första gången.  

Elev: Ja, ja men jag tar det, jag tar ett sånt. 

Säljare:  Har du ett plastkort nu? 

Elev: Nä, det har jag inte.  

Säljare:  Då måste man ha ett Acess-kort för tjugo kronor. Det 

är en engångskostnad. 

Elev: Ja, okej. 

Säljare:  Så 810 blir det totalt. 

	   	  



	  

	  

Nya	  ord	  
	  
ett kort Till exempel plastkort, bankkort, SL-kort, CSN-kort, 

studentkort, kreditkort 

ett SL-kort Du måste ha SL-kort för att åka tunnelbanan och 

pendeltåg. 

en rabatt Om du har rabatt betalar du mindre. 

Du får stöd. Du får hjälp.  

När jag har problem får jag stöd av mina vänner. 

CSN Pengar du får/får låna när du studerar på 

gymnasiet, universitetet eller högskolan.  

att kolla kontrollera  

Kolla om du kan få rabatt. 

berättigad har rätt att få 

Är du berättigad till rabatt? 

ett fullt pris Hela priset, utan rabatt.  

Sfi-elever är inte berättigade till rabatt, de måste 

betala fullt pris. 

 
	  
	  
	   	  



	  

	  

Grammatik	  
	  
Exempel	  på	  frågor	  
	  
Vad kostar det? 

Vad kostar en kaffe? 

Vad kostar en macka? 

Vad kostar en biljett? 

Vad kostar en kaka? 

Vad kostar ett paket mjölk? 

Har du ett kort? 

Har du en bil? 

Har du pengar? 

Har du barn? 

Har du tid? 

	  
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Nu kan du träna frågorna med dina klasskamrater, grannar och alla 

andra du träffar.  

 

Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

 
	  


