
  

 

 

 

Skyndilán og sparnaður 

Fjármálafræðsla fyrir framhaldsskóla 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fjármálavit er námsefni í fjármálalæsi. Námsefnið er ætlað kennurum og öðrum þeim sem 

fræða nemendur um grunnþætti fjármála og nefnast hér eftir leiðbeinendur.  

Á næstu blaðsíðum er handrit að kennsluferli um eðli lána og sparnaðar.   

Handritið leiðir leiðbeinandann skref fyrir skref í gegnum kennsluna.  

 

Viðfangsefni 

Viðfangefnið er áhrif vaxta og verðtryggingar á lán, kostnaður við lántöku og mikilvægi 

sparnaðar. Í þeim tilvikum sem átt er við skammtímalán eða svokölluð neytendalán verður hér 

eftir talað um skyndilán, sem vísar í lán sem hægt er að taka með sama sem engum fyrirvara, 

eða í skyndi. Hér skal tekið fram að skyndilán er ekki neikvætt hugtak og er ekki það sama og 

smálán. Smálán eru hér eftir skilgreind sem ólögleg neytendalán sem ungu fólki ber að varast. 

Markmið  
Að fræða nemendur um kostnað við lántöku, þá sérstaklega skyndilána, og hvað þau geta 

safnast upp í hár upphæðir á skömmum tíma ef ekki er skynsamlega farið með. Markmiðið er 

því að kenna ungu fólki að umgangast lánafamboð á skynsaman hátt út frá þörfum og 

greiðslugetu og einblína meir á sparnað. 

Lýsing  

Lengd kennslunnar er um 60 mínútur. 

 

1. Fræðsla um lán og sparnað, 30 mínútur 

2. Myndbönd, 10 mín 

3. Kahoot spurningaleikur, 20 mínútur 

4. Verkefni, rúmast ekki innan 60 mínútna rammans - viðauki 



Undirbúningur og hjálpargögn  

 Tölva með hátalara, skjávarpi og nettenging. 

 Símar nemenda. 

 Fyrir verkefnvinnu er verkefnablað fyrir hvern hóp, gott er að sem flestir í 

hópnum fái eintak. 

 

Framkvæmd 

Byrjað er á því að segja nemendum hvert viðfangsefni dagsins er - lán og sparnaður. 

 

1. Fræðsla um lán og sparnað 

Fínt er að byrja á því að láta þau nefna hluti og upplifanir sem þau langar í og skrifa það 

jafnóðum á töfluna. Taflan getur litið einhvern veginn eftirfarandi út: 

 

                         Tölva Nýr sími Jóganámskeið 

 

                   Hlaupaúr Langanir Heimsreisa 

 

                                                                                Bíll 

Hér má spyrja þau ef þau ætla að fá sér eitthvað af ofangreindu, hvernig gera þau það? 

Eiga þau sparnað sem þau geta notað eða myndu þau taka skyndilán? 

Hér má leiða spjallið að lánum. 

 

Dæmi um spjall og spurningar til nemenda: 

Hvað er lán? 

Hvenær má maður taka lán? 

Er auðvelt að taka lán? 



 

Hver er munurinn á styttri lánum og á langtímalánum? 

Hvenær þarf maður helst að taka lán á lífsleiðinni? 

Geta allir fengið langtímalán hjá lánastofnun? 

Ef ekki, af hverju er það? 

Ef maður tekur lán, hvað þarf maður að borga til baka? 

Hvað getur gerst ef maður greiðir ekki af láni? 

Hvað er verðtrygging? 

 

Hér er gott að skoða aðeins eðli lána í stuttu máli. Getur verið ágætt að nota töfluna til að 

útskýra. 

Lán 

Lán er samningur milli tveggja aðila þar sem lánveitandi lánar lántakanda ákveðna fjárhæð. 

Lántaki skuldbindur sig til þessa að endurgreiða fjárhæðina ásamt vöxtum og öðrum 

lántökukostnaði. 

Skipta má lánum í langtímalán og skammtímalán. Langtímalán eru hugsuð til að fjármagna 

stærri fjárfestingar eins og íbúðarkaup eða nám. Lánstími getur verið misjafn en allt að 40 ár. 

Skammtímalánin eru hins vegar til að fjármagna alls konar neyslu, eins og kaup á ferðalögum, 

símum, tölvum, raftækjum og jafnvel bílum. Skyndilán falla undir þann flokk. Lánstími er 

yfirleitt frá nokkrum dögum upp í fimm til sjö ár. Dæmi um slík lán eru heimild á kreditkorti, 

neytendalán/skyndilán, yfirdráttur, raðgreiðslur osv.frv. 

Það er hins vegar ekki nóg að taka lán, þeim fylgja vextir og annar lántökukostnaður. 

 

Hvað eru vextir? 

Vextir 

Vextir eru í grunninn leiga fyrir peninga. Sá sem leggur peninga inn á bankareikning fær greidda 

innlánsvexti. Bankinn getur þá lánað peningana til annarra einstaklinga, fyrirtækja eða 

stofnana og fær þá greidda útlánsvexti. Útlánsvextir eru yfirleitt hærri en innlánsvextir en 

þannig myndast tekjur hjá bankanum. Mismunur inn- og útlánsvaxta er kallaður vaxtamunur. 

 



 

Lántökukostnaður 

Þegar lán er tekið eru ekki eingöngu greiddir vextir heldur bætist við lántökukostnaður. Eftir 

því sem lántökukostnaður dreifist á fleiri ár því minni verður árlegur kostnaður og öfugt. 

Hér komum við að kjarna málsins þegar kemur að því að taka lán - ÁHK (árleg hlutfallstala  

kostnaðar). ÁHK er prósentutala sem mælir heildarkostnað lána á ári og vegur oft þungt í 

lánum til skamms tíma eins og skyndilánum, sem eru algeng hjá ungu fólki. 

 

 

Skammtímalán 

Hér má leiða talið að stuttum lánum sem ungt fólk í dag er að taka og hægt er að fá án þess að 

banki sé milliliður og við tölum um sem skyndilán (dæmi Aur, Netgíró, Framtíðin, Aktíva, 

raðgreiðslulán Pei, Borgunar og Valitor og app lán bankanna og annarra fjártæknifyrirtækja). 

Flest lán sem einstaklingar taka í dag eru styttri lán eins og skyndilán. 

Um þessi lán gilda ákveðin lög sem hafa það markmið að stuðla að góðri upplýsingagjöf til 

lántakenda um lánskjör til að auðvelda þeim að bera saman tilboð um lán. 

Boðskapurinn er að flest þessi lánafyrirtæki/fjártæknifyrirtæki sem bjóða skyndilán starfa 

samkvæmt lögum þó svo að einn og einn aðili slæðist með sem er á jaðrinum - köllum þau lán 

hér smálán. Smálánafyrirtæki eru lang dýrust og ber að varast. 
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Mat á lánshæfi og greiðslugetu 

Lánveitendum ber samkvæmt lögum að framkvæma lánshæfis- og greiðslumat áður en lán er 

veitt og að veita ítarlegar upplýsingar fyrirfram um lánið eins og ÁHK. 

Hér er gott að koma inn á mikilvægi þess að vera með góða lánasögu og passa upp á að koma 

sér ekki í vandræði því þegar þau virkilega þurfa að taka lán þá verður saga þeirra á 

lánamarkaði alltaf tekin til greina varðandi hvort þau fá lán til stærri fjárfestinga og þá á hversu 

góðum kjörum. Hagstæð kjör fá þeir sem eru með góða viðskiptasögu/lánasögu. 

 

Við borgum vexti og annan lántökukostnað af lánum, en hvað með verðtryggingu? 

 

Lánsform - verðtryggð og óverðtryggð 

Styttri lán eins og skyndilánin eru alla jafna óverðtryggð en lengri lán eru verðtryggð. 

Algengasta lánsformið eru stutt óverðtryggð lán á jöfnum afborgunum. Þá er höfuðstól deilt 

jafnt á fjölda afborgana og síðan reiknast vextir og annar kostnaður ofan á við hverja afborgun. 

Áfallnir vextir bætast að fullu við næstu afborgun óverðtryggðra lána og þess vegna er 

greiðslubyrði þeirra há framan af en lækkar eftir því sem líður á lánstímann og höfuðstóll 

greiðist niður. 

Dæmi um óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum  

 
 

Verðtryggð lán eru tekin til lngri tíma en 5 - 7 ára. Greiðslubyrgði verðtryggðra lána miðast við 

verðbólgu á lánstímanum, en verðlag hækkar við aukna verðbólgu og það hefur áhrif á lánið. 

Þegar verðlag hækkar, bætast verðbætur á höfuðstól lánsins og þar sem vextir reiknast á 

verðbættan höfuðstól, þá hækka afborganir. Hið gagnstæða gerist ef verðlag lækkar. 

Greiðslur af verðtryggðum lánum eru almennt jafnari en af óverðtryggðum lánum því 

verðbætur bætast við höfuðstólinn og dreifast á eftistandandi greiðslur. 

 



 

Munur á þróun greiðslubyrðar verðtryggðra- og óverðtryggðra lána 

 
 

Dæmi á töflu 

Nú er tilvalið að velja einn hlut sem þau settu á töfluna í upphafi kennslunnar og skoða með 

þeim hvað það kostar að taka skyndilán fyrir hlutnum. Dæmi um hlut sem þau vilja taka lán 

fyrir er tölva sem kostar 200.000 kr.  

Gott er að opna lánaform hjá einum þeirra aðila sem bjóða slík lán og skoða ÁHK. Miðað við 

200.000 kr. lán í 12 mánuði. Þetta snýst um að þau átti sig á vaxtakostnaði og öðrum gjöldum 

sem fylgja lántöku.   

Hér fyrir neðan er sýnishorn frá lánveitendum sem bjóða skyndilán þar sem búið er að setja 

inn ofangreindar forsendur. 

Aur -    https://aur.is/                  Netgíró - https://customer.netgiro.is/LoanApplication/Start 

  

 

 

 



Framtíðin - https://www.framtidin.is/almennlan/        Pei - lán fyrir kaupum á vöru eða þjónustu 

                                                                                               

Þegar búið er að skoða ÁHK hjá einu þessara fyrirtækja er fínt að benda þeim á vefinn 

Aurbjorg.is þar sem þau geta borið saman þá aðila sem bjóða skyndilán út frá ÁHK. 

Lögð er áhersla á að þau skoði lánamöguleika út frá ÁHK því vextirnir segja bara hálfa söguna. 

Ræðum þetta saman og þau sammælast um hver býður bestu kjörin á þeim tíma. 

En af hverju að taka lán, er ekki alveg hægt að spara fyrir hlutunum? 

Ofangrreint dæmi sýnir að ef lán er tekið fyrir tölvunni þá er mánaðarleg greiðsla um 19.000 

kr. að meðaltali á mánuði miðað við um 12% vexti og þá heildargreiðslur yfir tólf mánuði að 

eðaltali um 228.000 kr. Það þýðir að 28.000 kr. fara í vexti og önnur gjöld. 

Ef við myndum hins vegar spara 19.000 á mánuði, þá tæki það okkur rúmlega tíu mánuði að 

safna fyrir tölvunni.  

Sparnaður 

Hvað er sparnaður? 

Eruð þið að spara? 

Hvernig vex sparnaður með árunum? 

Hvort er skynsamlegra að eiga fyrir hlutunum eða taka lán fyrir þeim?  

 

2. Myndbönd 

Áður en byrjað er á kahoot spurningaleiknum er tilvalið að sýna eitt eða fleiri myndbönd 

af vefsíðu Fjármálavits sem tengir við viðfangsefnið. 

3. Kahoot spurningaleikur 

Nemendur geta svarað sjálfir eða verið tveir og tveir saman. 

Gott er að nemendur hafi aðgang að neti, hvort sem það er í gegnum síma, spjaldtölvu eða 

tölvu, til að leita sér heimilda.  



Viðauki 1 - Innskráning í Kahoot 

Í leiknum er spurt út í það sem búið er að fara yfir í tímanum.  

Notast er við forritið Kahoot og þarf hver hópur/nemandi að hafa einn snjallsíma, spjaldtölvu 

eða tölvu.  Mikilvægt er að vera með góða nettengingu til að leikurinn gangi smurt fyrir sig. 

Leiðbeinandi er búinn að opna slóðina create.kahoot.it, birtir hana á skjánum og setur inn 

notendanafn og lykilorð. Notanadanafn og lykilorð í alla leiki Fjármálavits er það sama: 

Notendanafn: Fjarmalavit 

Lykilorð: Launaseðill 

 

Þegar inn er komið birtist neðan greind valmynd og velur hann þá „My Kahoots“ efst.  

 

  

Þá birtist spurningaleikurinn „Kostnaður við skyndilán og kostir sparnaðar“. Smella á play. 

 
 

 



Velja „Classic mode“ og ýta á start. 

 
 

Þá birtist leikjanúmer á stóra skjanum hjá leiðbeinanda. 

 
 

Nú er allt tilbúið og geta nemendur þá byrjað að skrá sig inn. Hver hópur opnar nú slóðina 

kahoot.it í símanum/spjaldtölvunni/tölvunni og þá birtist neðan greind valmynd þar. Hópurinn 

skráir sig beint inn með áðurnefndu leikjanúmeri og gefur sér nafn fyrir leikinn.  

 
Þegar skráningu er lokið birtast nöfn hópanna á stóra skjánum hjá leiðbeinandanum. 

Leiðbeinandinn bíður þar til öll nöfn hópanna eru komin á skjáinn og getur þá byrjað leikinn. 

Hér fyrir neðan eru tveir hópar komnir á skjáinn (John og Sally). 

 



Viðauki 2 - Verkefni 

Nemendur vinna einir eða saman í 3 - 4 manna hópum.  

Hver hópur fær verkefnablað með lýsingu á einstaklingi sem er að velta fyrir sér hvort hann 

eigi að taka lán eða gefa sér tíma og spara fyrir ákveðnum hlut/upplifun. Á verkefnablaðinu 

eru almennar upplýsingar um einstaklinginn, laun og markmið hans. Ágætt er að láta alla í 

hópnum hafa eintak til að virkja sem flesta. Hópurinn svarar spurningum á blaðinu og ber 

saman muninn á kostnaðinum við að taka lán og ávinningnum við það að bíða aðeins og safna. 

Við lausn verkefnis þarf hópurinn að nota lána - og sparnaðarreiknivélar sem hægt er að 

nálgast á vefsíðu Fjármálavits eða á vefsíðum bankanna. 

Áður en leiðbeinandi dreifir verkefnablöðum til hópanna segir hann í stuttu máli frá hvernig 

verkefnið gengur fyrir sig.  

Leiðbeinandi dreifir mismunandi persónum á alla hópana.  

 

4. Kynningar og umræður ef við á 

Hver hópur eða einstaklingur kynnir niðurstöðu sína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkefni með svörum 

 

 

 



framhald 

 

 

 



 

 

 

 



 


