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Bank-id

VIKTIGA ORD: ansöka • bank-id • boka • digital • kod •
ladda ner • legitimation • logga in • namnteckning •
smart telefon • surfplatta

Introduktionstext
En man har svårt att logga in på sin dator. Han behöver bank-id för att det ska fungera.
Mannen får information om vad det är och var han kan få hjälp med att skaffa bank-id.
Han får också information om att aldrig visa koden till sitt bank-id för någon och att aldrig
låna ut sin legitimation.

Berätta
Se frågor under Övningar.

Diskutera
Se frågor under Övningar.
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Skriv
Har du e-legitimation? Om ja, vad har du använt den till senaste månaden? Om nej, vad hade
du kunnat använda den till om du haft e-legitimation? Har du till exempel ansökt om något
senaste månaden? Har du bokat något? Har du skrivit någon ansökan? Har du skrivit något
avtal? Har du köpt något på internet?

Siffror och tal
Säg ett fyrsiffrigt tal, till exempel 1003. Eleverna skriver talet med siffror. Skriv sedan på
tavlan så att eleverna kan kontrollera att de har skrivit rätt. Fortsätt med att säga till exempel:
1024, 1138, 1249, 1355, 1483, 1562, 1600, 1765, 1812, 1991. Skriv på tavlan igen så att
eleverna kan kontrollera. Eleverna skriver sedan fem till tio fyrsiffriga tal var. De sitter därefter
två och två och läser sina tal, ett i taget. Den som sitter bredvid skriver och säger talet.
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Facit till övningsuppgifter
A

Skriv det ord som passar i meningen.

B

kod • logga in • legitimation • ladda ner

Skriv det ord som passar i meningen.

bank-id • ansöka • boka •
surfplatta • namnteckning

Jag förstår inte hur jag ska göra för
att logga in .

Ett id-kort och bank-id
fungerar ungefär på samma sätt.

Det kanske behövs en kod
för att det ska fungera.

Bank-id är en digital namnteckning
på internet.

Är det ett speciellt program jag
behöver ladda ner ?

Med bank-id kan du boka
och betala biljetter på nätet.

Jag har hört att bank-id är som en
personlig legitimation på internet.

Med bank-id kan du ansöka
om plats på en kurs.
Du kan ladda ner mobilt bank-id på
en surfplatta .

D

Skriv R (rätt) eller F (fel).

1.

Bank-id är en digital namnteckning på internet. R

2.

Flera personer kan dela på ett bank-id. F

3.

Man kan använda mobilt bank-id för att betala räkningar. R

4.

Det är bra att visa koden till bank-id för alla i familjen. F

5.

Det är smart att ha en enkel kod till bank-id, som 1234. F

6.

Bank-id och mobilt bank-id är exempel på e-legitimation. R

7.

Man kan använda mobilt bank-id för att göra bokningar. R

8.

Banker ringer ibland för att fråga personer om kod till bank-id. F

9.

Omyndiga behöver godkännande från målsman för att få bank-id. R
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