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HÄR KOMMER KUNGEN  

 

VALUTA 
 

Viktiga ord i programmet: 

 
Tips till läraren! Gå gärna igenom orden innan eleverna tittar på programmet för att ge 
förförståelse och/eller som repetition efteråt.  
 
valuta 
växla 
värda 
mynt 
krona 
euro 
 
Kommer du ihåg? 
 

1. Skriv en mening som innehåller orden länder och valuta.  

2. När turister kommer till Sverige, vilken valuta måste de betala med då? 

3. Om du själv är ute och reser, vilken valuta måste du betala med då? 

4. Varför får vi svenskar ibland mycket för våra pengar när vi är utomlands? 

5. Vad är det för speciellt med valutan euro? 

6. Vad är det för skillnad mellan de metaller som mynt görs av idag jämfört med 

dem man använde till mynten förr i tiden?  

7. Hur visste man hur mycket ett mynt var värt då? 

Fundera mera 

 Varför tror du att det finns olika valutor i världen? 

 Hur skulle det vara om alla länder hade samma valuta? Skulle det vara bra, eller 
finns det några risker med det? 

 I många spel finns det olika typer av betalningssystem. Man kan säga att det 
finns spelvärldar med egen valuta. Vilka känner ni till? 

 
Ta reda på mer 

 Det finns en valuta som heter Bitcoin. Den tillhör inget land. Vad är det för 

speciellt med den? Hur fungerar den? 

 På vissa ställen har grupper av människor bestämt sig för att skapa sin egen 

valuta, en så kallad komplementär valuta. Ta reda på mer om det. Var finns det 

och varför? 
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 Olika valutor 

o Vilken valuta är världens största, alltså används av flest människor varje 

dag? 

o Vilken valuta är dyrast, alltså den du måste betala mest för?  

o Vilken valuta anses vara världens äldsta? 

Korsord 

Här kommer ett korsord med de valutor som Kungen sjunger om i programmet, samt 

några extra valutor. Para ihop valuta och land! 

VALUTOR 
 

 
 

Vågrät 

4. England 

5. Georgien 

6. Malaysia 

7. Mexico 

8. Schweiz 

9. EU 

Lodrät 

1. Kina 

2. Polen 

3. Sverige 

6. Indien 
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Visste du att… 

 

 

Myntet som visas i programmet är världens största mynt. Det är svenskt och gjordes 

1644. Det var värt 10 daler och vägde nästan tjugo kilo! Även om alla mynt inte var så 

stora var det ändå tungt att bära omkring på många mynt. Vilken tur att man i Kina kom 

på att man kunde lämna in mynt till köpmän och få ett kvitto på hur mycket man lämnat 

in. Så kunde man använda kvittot när man handlade istället. På så sätt uppfanns sedeln!   

 

 

 


