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D I N A P E N G A R O C H D I N E KO N O M I .  P R I VAT E KO N O M I  PÅ E N K E L S V E N S K A .

LÄRARSIDOR

9 Avtal
och köp 

VIKTIGA ORD:  byta  •  garanti  •  klaga  •  kräva  •  kvitto  •  

lämna tillbaka  •  plånbok  •  reklamera  •  spara  •  vara  •   

ångerrätt  •  ångra  •  öppet köp  

Introduktionstext

En man tittar på kvitton som han har haft i sin plånbok. Mannen undrar om man måste spara 
alla kvitton. Han får veta att det är bra att ha kvar kvittot om han vill klaga på en vara som 
han har köpt. Han får också information om öppet köp och att han har rätt att ångra sig om 
han handlar på internet.

Berätta

Se frågor under Övningar. 

Diskutera

Se frågor under Övningar.
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Skriv

Samla alla kvitton i två veckor. Skriv köpställe, vara eller varor och summa. Det kan också 
vara kvitto på en tjänst eller tjänster, som besök hos frisör. Jämför varandras inköp.  

Siffror och tal

Säg att en affär har rea med en rabatt på 10 %. Vad blir reapriset på en vara som tidigare 
kostade 300 kronor? Eleverna skriver talet med siffror och räknar ut det. Skriv svaret på 
tavlan. Eleverna kontrollerar att de har räknat rätt. Fortsätt med att affären har 15 % och 
sedan 30 % rabatt på varan. Eleverna räknar ut det nya priset. Därefter skriver eleverna priset 
på fem till tio varor och anger i rabatten i procent. De sitter sedan i par och läser sina tal, 
ett i taget. Den som sitter bredvid räknar ut talet och säger det nya priset. 

Facit till övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

ångra • prova • använda • ångerrätt  

KILLE: Jag köper byxorna men jag kanske 
kommer att ångra mig.  

SÄLJARE I TELEFON: Vi har en ångerrätt 
på 14 dagar. 

KILLE: Kan jag få hem byxorna och 
använda dem först?

SÄLJARE I TELEFON: Nej, då gäller inte 
ångerrätten. Men du får prova byxorna  
och sedan lämna tillbaka dem.

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

byta • spara • kvitto • bytesrätt •   

öppet köp • lämna tillbaka  

KVINNA: Hej, jag vill byta en baddräkt 
som jag köpte här i går. 

SÄLJARE: Tyvärr, vi har inte öppet köp 
på baddräkter.  

KVINNA: Men jag har kvitto på köpet 
med mig. 

SÄLJARE: Det går tyvärr aldrig att 
lämna tillbaka badkläder. 

KVINNA: Men personen jag köpte av sa att 
jag skulle spara kvittot. 

SÄLJARE: Det är alltid bra att spara kvitton, 
men för underkläder och badkläder gäller 
varken bytesrätt eller öppet köp. 
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C  Skriv det ord som passar i meningen.  

garanti • trasig • laga • klaga • reklamera  

MAN: Hej, jag vill köpa en tvättmaskin. Min gamla är trasig.

MAN: Är det garanti på alla vitvaror? 

SÄLJARE: Du har rätt att reklamera en vara om det är fel på den.  

SÄLJARE: Du kanske får en ny, men ibland kan vi laga den gamla.

MAN: Efter hur lång tid kan jag klaga på något jag har köpt?

D  Skriv R (rätt) eller F (fel).

1. Ett avtal betyder att man har bestämt något. R

2. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt. R

3. Personer under 18 år kan inte själva skriva på avtal. R

4. Alla affärer och varuhus har öppet köp. F

5. Du kan ångra ett köp på internet i 14 dagar. R

6. Reklamera betyder att göra reklam för en vara. F

7. Kvitto kan även skickas digitalt med e-post. R

8. Det är bra att spara kvitton i tre år från köpet. R

9. Bytesrätt betyder att du kan byta till en vara  
som kostar lika mycket som den du har köpt. R


