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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 .

ÖVNINGAR

5 Pensioner

Berätta

• Vid vilken ålder tror du att du blir pensionär?

• Vad du vill göra på dagarna när du blir pensionär?

• Finns orden pension och pensionär på ditt förstaspråk?
Om du svarade ja, vad heter det eller de?

Diskutera

• Vem tycker du ska försörja gamla människor?

• Är det rätt att en del av skatten går till att betala pensioner?

• Är det rätt att den som har tjänat mycket pengar får högre pension?

• Är det rätt att personer som aldrig har arbetat också får pension?



Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

Läs dialogen i par. 

pengar • pension • behöva •   

räcka • spara  

MAN: Vad tänker du på?

KVINNA: Jag tänker på min                            .

MAN: Hur menar du?

KVINNA: Jag har inte börjat                               

några extra                               .

MAN: Det behöver du inte vara orolig för.

KVINNA: Men tänk om mina pengar inte 

kommer att                               när jag blir 

pensionär. 

MAN: Det beror på hur mycket pengar du  

kommer att                               .

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

premiepension • arbetsgivare •   

garantipension •   

Pensionsmyndigheten • tjänstepension  

1. Personer som har liten pension eller ingen 

pension kan få                                    .  

2. Staten tar pengar till din                               

från skatt som du betalar.    

3. Du måste själv ansöka hos  

                                   om att få pension. 

4. Många som arbetar kan få  

                                   .  

5. Det är pengar som                                    

sätter in till personer som arbetar.

C  Vad vill du göra när du blir pensionär?

resa            

läsa            

studera            

träffa vänner            

träffa släktingar            

passa barnbarn            

baka            

laga mat            

måla            

snickra            

sticka            

sy            

spela kort            

spela schack            

spela tennis            

spela fotboll            

sjunga            

spela gitarr            

simma            

promenera            

träna på gym            

gå i naturen            

gå på stan            

gå en kurs i:                         

Annat:                                 

                                             

                                             

2 •   ÖVNINGARKAPITEL 5   •



D  Läs dialogen i par.

ERIK: Hej Anna! Det var länge sedan.  

Hur är det med dig? 

ANNA: Tack, det är bara bra. Jag är pensionär.

ERIK: Trivs du med det? 

ANNA: Ja, jag tycker att det är så skönt att 

slippa stressa. 

ERIK: Vad gör du hela dagarna?  

ANNA: Jag simmar två gånger i veckan och 

så går jag en kurs i franska. Men det bästa 

är att jag har tid att träffa alla mina vänner 

och mina barnbarn. 

ERIK: Men ekonomin då?  

Har du råd att göra vad du vill?

ANNA: Nej, jag kan inte göra allt jag vill. 

Men jag har både allmän pension och 

tjänste pension, så jag tycker att jag har det  

bra. Och du, jobbar du eller är du pensionär? 

ERIK: Jag arbetar fortfarande.  

Jag tycker att det är roligt, så jag vill  

fortsätta så länge jag orkar. 

ANNA: Lycka till! Du kanske kommer att  

ha ditt 90-årskalas på jobbet.

E  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Alla får pension vid samma ålder.            

2. Alla får lika mycket i pension.            

3. Den allmänna pensionen kan du få från 59 år.            

4. Hur mycket pengar du får i pension beror på hur mycket du har tjänat.            

5. Du ska ha bott i Sverige minst tre år för att få garantipension.            

6. Tjänstepension är när arbetsgivaren betalar in extra pension.            

7. Man kan spara pengar privat till sin pension.            

8. Man behöver ansöka om att få pension.            

9. Pensionär är en person som har slutat arbeta och får pension.            
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