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Försäkringar

VIKTIGA ORD: frivillig • förlora • försäkring •
försäkringsbolag • hemförsäkring • hända • inbrott •
obligatorisk • olycksfallsförsäkring • premie •
reseförsäkring • skydd • stjäla • trafikförsäkring • värde

Introduktionstext
En man undrar vad som händer om hans hus börjar brinna. Han får veta vilka olika
försäkringar som finns. Mannen får information om hemförsäkring, trafikförsäkring,
olycksfallsförsäkring och reseförsäkring. Han får också veta vad en premie är.

Berätta
Se frågor under Övningar.

Diskutera
Se frågor under Övningar.
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Skriv
Skriv de typer av försäkringar du känner till. Ge exempel på vilken försäkring man behöver
om till exempel något blir stulet, om ett hus brinner, om man kör på en annan bil, om man blir
försenad på en flygresa eller förlorar sitt bagage.

Siffror och tal
Säg ett tal, till exempel 410 + 87. Eleverna skriver talet med siffror och räknar ut det. Skriv
sedan på tavlan så att eleverna kan kontrollera att de har räknat rätt. Fortsätt med att säga till
exempel 619 + 73, 579 − 70, 773 − 114, 11 × 7, 16 × 13, 40 ÷ 4, 700 ÷ 5. Eleverna skriver sedan fem
till 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.

Facit till övningsuppgifter
A

Skriv det ord som passar i meningen.

B

Skriv det ord som passar i meningen.

Ett ord passar i två meningar.

Läs dialogen.

premie • inbrott • hemförsäkring

försäkring • bilförsäkring •

1.

Du köper en hemförsäkring från ett
försäkringsbolag.

2.

Du kan få pengar från försäkringsbolaget
om det till exempel blir inbrott i ditt hem.

3.

En hemförsäkring kan också hjälpa dig
om du blir sjuk när du är ute och reser.

4.

Pengarna du betalar till ett försäkringsbolag kallas premie.

trafikförsäkring • krockar •
straffavgift • frivillig • obligatorisk
PAPPA:

Har du någon försäkring på bilen?

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 kanske krockar.
PAPPA:

Jaha, och vad är skillnaden mellan
trafikförsäkring och bilförsäkring?
KILLE:

Ja. Trafikförsäkringen är
obligatorisk men bilförsäkringen
är frivillig. Den måste du inte ha.
PAPPA:
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C

Skriv det ord som passar i meningen. Ett ord passar i två meningar. Läs dialogen.

betala • ersättning • sönder • skadad • hemförsäkring
PETER:
PIA:

Resväskan blev skadad på flyget, så att en del kläder gick sönder.

Det låter som en dyr semester. Måste du själv betala för sjukhus och nya kläder?

PETER:

Nej, jag har en hemförsäkring som täcker kostnaderna.

PETER:

Du kan få ersättning om saker du äger blir stulna.

PIA:

D

Kan en hemförsäkring också betala om jag behöver advokat?

Skriv R (rätt) eller F (fel).

1.

I Sverige finns bara en typ av försäkring. F

2.

Du köper försäkring från ett försäkringsbolag. R

3.

Du köper försäkring från Försäkringskassan. F

4.

En hemförsäkring kan hjälpa dig om du reser och blir sjuk. R

5.

En hemförsäkring täcker bara kostnader om något går sönder i ditt hem. F

6.

Det är lag på att bilägare måste ha bilförsäkring. F

7.

Det är lag på att bilägare måste ha trafikförsäkring. R

8.

Pengar du betalar för försäkring heter premie. R
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