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Kapitel 10
Försäkring
Viktiga ord film 1:
bilförsäkring
försäkrat
försäkring
krockar
lag
otur
straffavgift
trafikförsäkring

Viktiga ord film 2:
försäkring
försäkringsbolag
premie
olycka
täcker

Ett studiematerial från Finansinspektionen

Viktiga ord film 3:
hemförsäkring
försäkringsbolag
kostnader
stulna
sönder
överfallen

Introduktionstexter:
Film 1 – Inledning
En ung kille har köpt en begagnad bil. Han berättar för sin pappa att bilen var billig. Därför behövde
han inte låna pengar för att köpa den.
Pappan frågar om han har försäkrat bilen. Killen
svarar att han inte behöver det. Pappan säger att
det är lag på att ha en trafikförsäkring.
En trafikförsäkring betalar för skador om han
krockar med bilen. Alla som äger en bil måste ha
trafikförsäkring. Om han inte betalar trafikförsäkring får han betala straffavgift.

Film 2 – Hur fungerar en försäkring?
Pengar som du betalar till ett försäkringsbolag
kallas premie. Det finns olika typer av försäkringar.
Om det händer en olycka kan ditt försäkringsbolag
betala vad olyckan kostar.
Film 3 – Hemförsäkring
Hemförsäkring är namnet på en typ av försäkring.
Du kan få pengar från försäkringsbolaget, om någon tar saker från dig. Du kan också få pengar om
saker går sönder.
En hemförsäkring kan hjälpa dig om du reser och
blir sjuk. Försäkringsbolaget kan också betala dina
kostnader om du blir överfallen.

Film 1 – Inledning
Film 2 – Hur fungerar en försäkring?
Film 3 – Hemförsäkring
Berätta:
Vilka typer av försäkringar känner du till? Har du
någon försäkring? I så fall, vilken? Hur fick du information om försäkringen? När är försäkringen bra att ha?
Har någon försökt sälja försäkringar till dig?
Finns systemet med försäkringar i ditt födelseland?
Om du svarade ja, vilka försäkringar finns? Vilken
hjälp får man?
Diskutera:
Är det viktigt att ha en försäkring? Varför? Varför
inte? När är det bra att ha en hemförsäkring? Är det
rätt att en hemförsäkring gör att du kan få pengar, om du har sönder något som en annan person
äger?
Är det rätt att en allriskförsäkring gör att du får
pengar om du tappar en dyr kamera i vattnet? Är
det rätt att en olycksfallsförsäkring betalar läkarvård om du blir skadad i en olycka? Är det rätt att
en livförsäkring betalar pengar till den som blir
änka eller änkling?
Finns det oärliga personer som missbrukar systemet med försäkringar? Om du svarade ja, vilka
exempel finns det på att missbruka försäkringar?

Skriv:
Skriv de olika typer av försäkringar som du känner
till.
Fler övningar:
www.konsumentverket.se/lattlast
Klicka på Dina pengar Kostnader för försäkring/
Hemförsäkring
www.konsumentverket.se/lattlast
Klicka på Dina pengar Kostnader för bil/
Läs försäkringar noga
www.polisen.se/sv/Start-Lattlast/Pengar-efter-brott/
Forsakringar
Gör nya ord av de bokstäver som finns i ordet trafikförsäkring.
Öva mera:
Läraren säger ett tal, till exempel 410+87. Eleverna
skriver talet med siffror och räknar ut det. Läraren
skriver på tavlan så att eleverna kan kontrollera att
de har räknat rätt. Fortsätt med att säga till exempel 619+73, 579-70, 773-114, 11x7, 16x13, 40/4,
700/5. Eleverna skriver sedan fem-tio tal var, med
exempel från varje räknesätt. De sitter därefter två
och två och läser sina tal, ett i taget. Den som sitter
bredvid räknar och säger talet och svaret högt.
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Facit till övningsuppgifter
Kapitel 10: Försäkringar
Skriv det ord som passar i meningen.
bilförsäkring • försäkrat • försäkring • krockar •
straffavgift • trafikförsäkring
Pappa: Ja, den ser fin ut. Har du försäkrat bilen?
Kille: N
 ej, jag tror inte att jag ska ha någon
försäkring.
Pappa: Men, du måste ha en trafikförsäkring.
Det är lag på det.
Pappa: Om du inte betalar försäkringen så får
du betala straffavgift.
Pappa: Den betalar skador som din bil gör om
du krockar.
Kille: Jaha, och så finns det bilförsäkring som betalar skador på min egen bil.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. I Sverige finns bara en typ av försäkring.
2. Du köper försäkring från ett försäkringsbolag.
3. Du köper försäkring från Försäkringskassan.
4. E n hemförsäkring kan hjälpa dig om du reser
och blir sjuk.
5. E n hemförsäkring täcker bara kostnader om
något går sönder i ditt hem.
6. Det är lag på att bilägare måste ha bilförsäkring.
7. Det är lag på att bilägare måste ha trafikförsäkring.
8. Pengar du betalar för försäkring heter premiär.
9. Pengar du betalar för försäkring heter premie.

F
R
F
R
F
F
R
F
R

Skriv det ord som passar i meningen.
försäkring • försäkringsbolag • premie • olycka
• täcker
1. N
 är du har en försäkring så betalar du pengar
till ett försäkringsbolag.
2. Pengarna som du betalar kallas premie.
3. Det finns olika försäkringar som täcker olika saker.
4. O
 m det händer en olycka kan ditt försäkringsbolag betala vad olyckan kostar.
Skriv det ord som passar i meningen. Ett ord passar i två meningar.
hemförsäkring • försäkringsbolag • kostnader •
sönder
1. E n hemförsäkring köper du från ett försäkringsbolag.
2. Om någon tar saker från dig, eller om saker går
sönder kan du få pengar från försäkringsbolaget.
3. Försäkringsbolaget kan också betala dina kostnader om du blir överfallen.
4. E n hemförsäkring kan också hjälpa dig om du blir
sjuk när du är ute och reser.
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