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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

7 Betala
räkningar

Berätta

• Vilka mynt och sedlar finns i Sverige?
Vilka personer är på framsidan av de olika sedlarna? Vet du något om personerna?

• Vilka mynt och sedlar finns i ditt födelseland? Vem eller vad finns på de sedlarna?

• Betalar du med kontanter ibland? Om du svarade ja, när betalar du kontant?

• Hur betalar du dina räkningar?

• Hur gjorde du när du var ny i Sverige och fick din första faktura?
Var något svårt att förstå med fakturan? Om du svarade ja, vad var svårt?

• Hur fick du räkningar i ditt födelseland? Hur betalade du dem?

Diskutera

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att betala med internetbanken?

• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att betala med Swish?

• Vilket tror du blir vanligaste sättet att betala räkningar i framtiden?



Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

bank • internetbank •   

kontanter • räkningar  

SON: Vad gör du så länge vid datorn?

MAMMA: Jag försöker betala  

                                    men det går inte. 

SON: Du måste ha bank-id, sen kan du 

betala från din                                     .

MAMMA: Jag har inte lärt mig det än.

SON: Det är inte svårt. Gå till din  

                                    så hjälper de dig. 

SON: Skaffa ett bankkort också så behöver 

du inte ha                                     med dig. 

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

summa • mottagare • faktura •   

datum • kontonummer  

1. Räkning kallas också 

för                                     . 

2.                                     är den som  

ska ha pengarna.  

3.                                     är numret till  

ett bankgirokonto eller plusgirokonto. 

4.                                     är information på  

fakturan om hur mycket du ska betala.

C  Skriv det ord som passar i meningen.  

faktura • bankgironummer • förfallodag • OCR-nummer • plusgironummer  

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

2.                                         eller                                         är mottagarens kontonummer. 

3.                                         är den senaste dag som pengarna ska finnas  

hos den som skickat fakturan. 

4. Du kan få                                         via post, mejl eller direkt till din internetbank. 
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D  Läs dialogen i par.

TJEJ: Jag har inga pengar nu. Betalar du så swishar jag dig i morgon?

KILLE: Du kan betala för fika nästa gång istället.

TJEJ: Vad är problemet? Har du inte Swish?   

KILLE: Nej, jag har inte den appen i mobilen. 

TJEJ: Swish är jättebra. Jag kan skicka pengar från mitt bankkonto till ett annat konto. 

KILLE: Jag vet. Jag ska skaffa mobilt bank-id och ansluta till Swish.  

TJEJ: Gör det! Sen kan du både skicka pengar och ta emot pengar. 

KILLE: Fast inte från alla. Jag tror att båda måste ha Swish för att det ska fungera. 

TJEJ: Ja, så är det. Min mormor har inte Swish. Hon säger att hon vill se pengar hon får. 

Men det går nästan lika snabbt att få swishade pengar på kontot som att få dem i handen. 

KILLE: Men det är väl bara på vardagar?

TJEJ: Nej, Swish fungerar alltid – hela dygnet sju dagar i veckan.

E  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. Summa betyder betalning.            

2. Räkning kallas också för faktura.            

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

4. Betalningsmottagare är den som ska ha pengarna.            

5. Kontonummer berättar hur mycket pengar du ska betala.            

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

7. Swish fungerar bara dagtid måndag till fredag.            

8. Swish kopplar ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer.            

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