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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

7 Betala
räkningar

VIKTIGA ORD:  faktura  •  internetbank  •  kontanter  •  konto  •   

kontonummer  •  kort  •  logga in  •  mottagare  •  mynt  •   

portmonnä  •  räkning  •  sedel  •  summa  •  Swish  

Introduktionstext

En kvinna tittar i sin portmonnä och säger att hon nästan aldrig har pengar i den. Kvinnan 
tycker att det är skönt att inte ha kontanter med sig. Hon behöver inte vara orolig för att tappa 
pengarna. Hon behöver inte heller vara orolig för att någon ska ta hennes pengar. Kvinnan får 
information om internetbanken och om att betala med Swish.

Berätta

Se frågor under Övningar. 

Diskutera

Se frågor under Övningar. 



Skriv

Skriv de olika sedlar som finns i Sverige och namnet på personen som finns på sedeln. 
Ta reda på fakta om personen. 

Ta med varsin räkning. Skriv räkningens fakturanummer, OCR-nummer, förfallodag,  
belopp, plusgironummer, bankgironummer och betalningsmottagare. Jämför med varandra. 

Skriv de olika sätt som finns för att betala en räkning. 

Siffror och tal

Säg ett divisionstal, till exempel 30 ÷ 3. Eleverna skriver talet med siffror och räknar ut det. 
Skriv talet på tavlan så att eleverna kan kontrollera att de har räknat rätt. Fortsätt med att 
säga till exempel: 16 ÷ 4, 27 ÷ 3, 90 ÷ 3, 600 ÷ 3, 500 ÷ 3, 408 ÷ 3, 992 ÷ 4. Eleverna skriver sedan 
fem till tio divisionstal var. De sitter därefter två och två och läser sina tal, ett i taget. Den som 
sitter bredvid dividerar och säger talet och svaret. 

Facit till övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

bank • internetbank •   

kontanter • räkningar  

MAMMA: Jag försöker betala räkningar 
men det går inte. 

SON: Du måste ha bank-id, sen kan du 
betala från din internetbank .

SON: Gå till din bank så hjälper de dig. 

SON: Skaffa ett bankkort också så behöver 
du inte ha kontanter med dig. 

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

summa • mottagare • faktura •   

datum • kontonummer  

1. Räkning kallas också för faktura . 

2. Mottagare är den som ska ha pengarna.

3. Kontonummer är numret till
ett bankgirokonto eller plusgirokonto.

4. Summa är information på
fakturan om hur mycket du ska betala.
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C  Skriv det ord som passar i meningen.  

faktura • bankgironummer • förfallodag • OCR-nummer • plusgironummer 

1. OCR-nummer är ett långt nummer som ofta finns längst ner på en faktura

2. Bankgironummer/plusgironummer eller Plusgironummer/bankgironummer är
mottagarens kontonummer.

3. Förfallodag är den senaste dag som pengarna ska finnas hos den som skickat fakturan.

4. Du kan få faktura via post, mejl eller direkt till din internetbank.
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E  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Summa betyder betalning. F

2. Räkning kallas också för faktura. R

3. OCR-nummer finns högst upp på en räkning. F

4. Betalningsmottagare är den som ska ha pengarna. R

5. Kontonummer berättar hur mycket pengar du ska betala. F

6. Förfallodag är den senaste dagen mottagaren ska ha pengarna. R

7. Swish fungerar bara dagtid måndag till fredag. F

8. Swish kopplar ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. R

9. Du behöver logga in på internetbanken för att betala räkningar på internet. R




