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ÖVNINGAR

3 Bank-id

Berätta

• När hörde du talas om bank-id första gången? Hur hörde du talas om det?

• Använder du digitalt bank-id? Varför? Varför inte?
Om du svarade ja, när använder du digitalt bank-id?

• Har någon frågat dig om koden till ditt bank-id? Om ja, vad svarade du?

• Har något velat låna din legitimation? Om ja, vad svarade du? Vad gjorde du?

Diskutera

• Är det säkert att betala räkningar med bank-id? Varför? Varför inte?

• Är det lika säkert att legitimera sig med bank-id som med ett id-kort?
Varför? Varför inte?

• Passar det alla i samhället att använda bank-id? Om nej, vilka passar det inte?



Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

kod • logga in • legitimation • ladda ner

Jag förstår inte hur jag ska göra för  

att                                     .  

Det kanske behövs en                                      

för att det ska fungera. 

Är det ett speciellt program jag  

behöver                                     ? 

Jag har hört att bank-id är som en  

personlig                                     på internet. 

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

bank-id • ansöka • boka •   

surfplatta • namnteckning  

Ett id-kort och                                      

fungerar ungefär på samma sätt.  

Bank-id är en digital                                      

på internet. 

Med bank-id kan du                                      

och betala biljetter på nätet.  

Med bank-id kan du                                      

om plats på en kurs. 

Du kan ladda ner mobilt bank-id på  

en                                     .
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C  Läs dialogen i par.

KILLE: Alla pratar om bank-id.  

Vet du vad det är?

TJEJ: Ja, jag har bank-id och det funkar bra.

KILLE: När använder du det?

TJEJ: Förra veckan till exempel. Min dotter 

var sjuk och jag kunde anmäla VAB hos 

Försäkringskassan istället för att vänta i 

telefonkö.

KILLE: Bra för dig, men jag har inga barn så 

jag behöver inte anmäla VAB.

TJEJ: Men du kanske själv är sjuk någon 

gång. Då kan du boka läkartid med bank-id.

KILLE: Det låter bra! Och för medicin, 

funkar det då också?

TJEJ: Ja, jag har förnyat recept hos min 

läkare med bank-id.

KILLE: Vad kostar det och hur gör man för 

att få bank-id?

TJEJ: Bank-id kostar inget. Det är gratis.

KILLE: Men vad krävs? Något behövs väl?

TJEJ: Svenskt personnummer behöver du  

för att skaffa bank-id. Och du kan ha det i 

din dator, mobil eller surfplatta, i din iPad 

till exempel.

KILLE: Vem fixar det? Jag fattar fortfarande 

inte hur jag får bank-id.

TJEJ: Din bank hjälper dig. De flesta banker 

ordnar bank-id till privatpersoner.

KILLE: Kan min kompis som är 15 år också 

få bank-id?

TJEJ: Kanske, men personer som inte är 

myndiga behöver ha intyg från sin målsman. 
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D  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Bank-id är en digital namnteckning på internet.            

2. Flera personer kan dela på ett bank-id.            

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

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

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

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

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

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

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




