
	  

	  
	  
	  
Ett kvitto 
 
Sandra: Jag köpte ett halsband och en tröja men jag är inte 

riktigt nöjd med färgen. Tror du jag kan byta? 
Asuman: Ja det får du kanske. Får vi titta på kvittot? 
Sandra: Här är det. 
Asuman: Okej, när köpte du den?.Får vi se? 
Sandra: Ja det är väl en vecka sedan. 
Asuman: Okej, vad var det du köpte? 
Sandra: En tröja och ett halsband. 
Asuman: Jaha, ett halsband sa du. Får man byta accessoarer. 

Nej det får man nog inte. Titta, här står det att öppet 
köp gäller ej badkläder, kosmetika, underkläder och 
accessoarer 

Sandra: Jaha men det var ju ett halsband  
Asuman: Jo men halsband är accessoar. 
Sandra: Jaha okej. Så det kan jag inte byta. 
Asuman: Det tror jag inte att du får, nej. 
Sandra: Men tröjan då? Går det bra? 
Asuman: Tröjan tror jag säkert att det går bra. Jadå du har 

öppet köp i 10 dagar. 
Sandra: Ja, jag köpte den för en vecka sedan. 
Asuman: En vecka sedan. Det är 7 dagar. Det går bra. 
Sandra: Okej. Om vi tar lite här på kvittot. Vad brukar det vara 

högst upp? 
Asuman: Jo, högst upp så står det butikens eller affärens namn. 
Sandra: Ja just det, vilken affär jag köpte i. 
Asuman: Sedan är det adressen till affären. 
Sandra: Aha och om jag vill ringa då? 
Asuman: Ja, det är jätteviktigt att det är telefonnummer också. 

Det står telefonnummer här. Och så står det datum 
alltid. 

Sandra:  Ja där kan jag se datumet. 
Asuman: Och till och med klockslaget. När du köpte den. Vilken 

tid? 
Sandra: Jaha, titta ja. Just det och här står tröja och där står 

halsband och vad de kostade. 
Asuman: Och den totala summan. Det står information om 

öppet köp. Hur länge det gäller.   
 



	  

Nya	  ord	  
	  
En färg  olika färger t.ex. röd, svart, blå, vit…… 

En accessoar t.ex. olika smycken halsband, armband, 

ringar, örhängen……. 

Det står.. De skriver. T.ex. Det står ditt namn här. 

Brukar Något som du gör ofta. T.ex. Jag brukar dricka kaffe 

på morgonen. 

 

Högst upp Överst. Hög, högre, högst 

Gäller är giltig. T.ex. Biljetten gäller en timme= Du kan åka på 

biljetten mellan t.ex. kl.10 och 11. 

  

  

Grammatik	  
	  
För en vecka sedan 
För en timme sedan. 

För en dag sedan. 

För en vecka sedan. 

För en månad sedan. 

För ett år sedan. 

Exempel 

 

Träna	  mera!	  	  
	  
Vad har du köpt på öppet köp och hur gick det? Skriv och berätta på vår 
Facebook-sida. 
 
	  



	  

Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 


