skammtímalán
Fjármálafræðsla fyrir nemendur í 10. bekk.

Fjármálavit er námsefni í fjármálalæsi. Námsefnið er ætlað kennurum og öðrum þeim
sem fræða nemendur um grunnþætti fjármála og nefnast hér eftir leiðbeinendur.
Næstu blaðsíður leiða leiðbeinandann í gegnum kennsluna.

Viðfangsefni
Viðfangefnið er áhrif vaxta og kostnaðar 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 neytendalán sem ungu fólki ber að varast.

Markmið
Að fræða nemendur um kostnað við lántöku, þá sérstaklega skyndilána, og hvað þau
geta geta fljótt orðið að háum upphæðum á skömmum tíma ef ekki er skynsamlega farið
með. Markmiðið er því að kenna ungu fólki að umgangast lánaframboð á skynsaman
hátt út frá þörfum og greiðslugetu og einblína meira á sparnað.

Lýsing
Það skal ítrekað að handritið er til leiðbeiningar og er það undir hverjum og einum
komið að sníða fræðsluna að sér.
Hægt að velja milli Kahoot spurningaleiks og orðaleiks í lið nr. 3 eða verkefnavinnu í
hópum í lið nr. 4, eða bæta lið 4 við sem heimaverkefni.
Lengd kennslunnar er um 80 mínútur, hvort sem liður nr.3 eða 4 er valinn.
1. Spjall, 30 - 40 mínútur
2. Myndbönd, 10 mín
3. Kahootleikur og orðaleikur - 30 mínútur
4. Verkefni og kynningar á þeim, 40 mínútur

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
1. Spjall
Í spjallinu getur það verið áskorun að halda athygli nemenda og skiptir máli að hver og
einn undirbúi sig, sé búinn að hugsa aðeins fyrirfram dæmi um lán og sparnað sem
hægt væri að segja krökkunum og jafnvel góða sögu t.d. um einhvern sem var duglegur
að spara og/eða einhvern sem var það ekki.
Byrjað er á því að segja nemendum hvert viðfangsefni dagsins er og hvað sé framundan
næstu 80 mínúturnar.
Dæmi um spjall:

Hugsið þið um peninga?
Vitið þið eitthvað um peninga? Hvað?
Eruð þið að vinna með skólanum?
Leggið þið eitthvað til hliðar af laununum?
Eigið þið sparnaðarreikninga?
Hver er munurinn á lokuðum sparnaðarreikningi og opnum?
Eruð þið að spara fyrir einhverju ákveðnu?
Hvað langar ykkur í bæði nú og síðar í framtíðinni?
Hvað eru vextir?
Hver er munurinn á innláns - og útlánsvöxtum?
Hér er gott að útskýra í stuttu máli muninn á inn- og útlánsvöxtum og t.d. hvað það
þýðir að vera með sparnað á bundnum reikningi osv.frv.
Það er gott að leggja áherslu á við krakkana að bera saman verð á vörum og þjónustu.
Hugarkort
Biðjum nemendur að nefna hluti og upplifanir sem þá langar í, bæði núna og eftir 5 og
10 ár, og skrifa það jafnóðum á töfluna. Taflan getur litið einhvern veginn eftirfarandi
út:

Tölva

Nýr sími

Hlaupaúr

Rafhlaupahjól

Langanir

Heimsreisa

Íbúð
Bíll

Hvernig eignumst þið þessa hluti/upplifanir?
Hvað er lán?
Hvenær má maður fyrst taka lán? Fjárráða
Er eitthvað á ofangreindu hugarkorti sem fólk þyrfti að taka lán fyrir?
Hvenær þarf maður helst að taka lán á lífsleiðinni? T.d. íbúðakaup, nám.
Hvað þýðir að vera með góða viðskiptasögu?
Hér getur verið sniðugt að taka einfalt dæmi t.d. um að fá lán hjá vini og borga honum
ekki til baka, sem endar með því að vinurinn hættir að treysta þér og lánar ekki oftar.
Sama á við um viðskiptasögu okkar þegar við eigum í viðskiptum við lánastofnanir eins
og t.d. banka. Ef við erum með góða viðskiptasögu hjá bankanum, þá eru meiri líkur á
að við fáum í fyrsta lagi lán þegar við þurfum virkilega á því að halda ( t.d. við
íbúðarkaup) og jafnvel með ágætum kjörum. Hagstæð kjör fá þeir sem eru með góða
viðskiptasögu/lánasögu.
Gott er að leiða talið að því að hægt er að fá lán án þess að banki þurfi að vera milliliður
og við tölum um sem skyndilán (dæmi Aur, Netgíró, Framtíðin, Aktíva, raðgreiðslulán
Pei, Borgunar og Valitor og applán bankanna og annarra fjártæknifyrirtækja). Mikið af
lánum 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 sé á jaðrinum - köllum þau lán hér

smálán. Smálánafyrirtæki eru lang dýrust og ber að varast. Það er um að gera að ræða
aðeins um að smálán eru mjög kostnaðarsöm og þau beri að varast.
Hér getur verið ágætt að sýna eitt til tvö létt myndbönd, t.d Heilræði Páls Óskars og/
eða Að taka lán eða spara úr seríunni Hagkerfi unglingsins.
Kostnaður við lántöku
Nú er tilvalið að velja einn hlut sem þau settu á töfluna í upphafi kennslunnar og skoða
með þeim hvað það kostar að taka lán fyrir hlutnum í eitt ár. Dæmi um hlut sem þau
vilja taka lán fyrir er t.d. sími sem kostar 150.000 kr.
Hægt er að opna reiknivél frá banka fyrir skammtímalán og sýna þeim hvað þau þurfa
að greiða mikið mánaðarlega til baka af láninu með öllum kostnaði. (t.d 12% vextir).
Þar sjá þau til að mynda að lántökugjaldið dregst strax frá upphæðinni sem þau fá eins
og neðangreind mynd sýnir og þá heildarkostnað lántökunnar upp á tæpar 16.000 kr.
Einnig er gott að sýna þeim hversu háar afborganir eru á mánuði í 12 mánuði sem í
tilfellinu hér fyrir neðan er um 14.000 kr.
Lán fyrir 150.000 kr. í 12 mánuði
Það er hægt að sleppa því að opna reiknivél og skrifa dæmið frekar á töfluna - fer eftir
hverjum og einum leiðabeinanda. Aðal málið er að segja þeim að þegar lán er tekið
þurfi að horfa á lántökugjald og vexti - ÁHK.

ÁHK (árleg hlutfallstala kostnaðar)

Það er ekki nóg að skoða bara vextina þegar við berum saman lán
Þegar þau hafa áttað sig á að heildarkostnaður við lántöku getur verið töluvert hár,
ekki bara vextirnir, þá er fínt er að opna með þeim vefinn Aurbjorg.is þar sem við
setjum inn forsendur fyrir skammtímalán og berum saman skammtímalán frá ýmsum
lánveitendum út frá ÁHK. Hér kemur skýrt fram hvað hver lánveitandi rukkar í
lántökugjald annars vegar og í vexti hins vegar.
Hér tökum við dæmi um 150.000 kr. lán og skoðum með krökkunum mismunandi
ÁHK milli lánveitenda. Með því að setja 150.000 kr. þá náum við samanburði á öllum
lánveitendunum. Betra er að spyrja þau hvaða lánveitandi er með dýrasta lánið,
frekar en hagstæðasta lánið.
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2. Myndbönd
Áður en lengra er haldið er tilvalið að sýna myndböndin af vefsíðu Fjármálavits um
skyndilánin. Gott er að staldra stutt við í lok hvors myndbands þar sem reikningsdæmið
er sýnt og ræða við krakkana um hvað væri hægt að gera til að losa sig úr skuldunum.
Persónurnar í myndböndunum virðast eiga fyrir grunnþörfum, en fara svo yfir strikið í
eyðslu.
Hvað myndu krakkarnir vilja gera í þeirra sporum?

3. Kahoot spurningaleikur
Kahoot
Nemendur geta svarað sjálfir eða verið tveir og tveir saman. Þeir þurfa að hafa aðgang
að neti, hvort sem það er í gegnum síma, spjaldtölvu eða tölvu. Spurt er út í það sem
búið er að fara yfir í tímanum.
Kahoot - keikur
Username: Fjarmalavit
Password: Launaseðill

4. Verkefnavinna og kynningar - auka verkefni
Nemendur vinna einir eða saman í 3 - 4 manna hópum. Tímaramminn miðast við 5 hópa
og kynningar þeirra á verkefnunum. Einnig er þetta tilvalið heimaverkefni.
Hver hópur fær verkefnablað með lýsingu á ímynduðum einstaklingi sem hefur komið
sér í vítahring skyndilána. Á blaðinu eru upplýsingar um laun, fastan kostnað í hverjum
mánuði, áhugamál og skuldastöðu. Verkefni hópsins er að hjálpa sínum einstaklingi að

greiða niður skuldina. Þau þurfa fyrst að byrja á því að skoða hvernig hægt er að draga
úr eyðslu í hverjum mánuði til að eiga fyrir afborgunum. Síðan þurfa þau að finna leiðir
til að hjálpa einstaklingnum að greiða heildarskuld skyndilána niður. Hvað er hann lengi
að því og hvernig gerir hann það?
Hver hópur fær mismunandi persónur, eða sömu persónuna.

Viðauki - Kahoot - spurningar og svör
Username: Fjarmalavit
Password: Launaseðill
1. Hvenær megum við taka lán?
a) Þegar við byrjum í skóla
b) Þegar við verðum 18 ára og þar með fjárráða
c) Um leið og við flytjum að heiman
d) Alltaf þegar okkur vantar pening
2. Hvenær þurfum við flest að taka lán á lífsleiðinni?
a)
b)
c)
d)

Þegar við fæðumst
Ef við ætlum í heimsreisu
Þegar við kaupum íbúð
Þegar við erum blönk

3. Þeir sem vilja skoða lán t.d. fyrir síma..?
a)
b)
c)
d)

Eiga að kaupa besta og flottasta símann
Þurfa að bera saman heildarkostnað við lántökuna - ÁHK
Geta tekið lán án þess að borga það til baka
Eru oftast gjaldþrota

4. Hvað er ÁHK - árleg hlutfallstala kostanðar?
a)
b)
c)
d)

5.

Prósentutala sem sýnir árlegan kostnað láns
Vextir á sparnað
Heiti á bíltegund
ÁHK er ekki til

Á hvaða vefsíðu getum við borið saman lán og sparnaðarreikninga?
a)
b)
c)
d)

Amazon.com
Mentor.is
Aurbjörg.is
Yoga.is

6.

Hvað af eftirfarandi á ekki við um sparnað?
a)
b)
c)
d)

Tíminn vinnur með sparnaði
Sparnaður borgar sig
Við fáum ekki vexti á sparnaðarreikning
Margt smátt gerir eitt stórt

7. Hvað er skyndilán?
a)
b)
c)
d)

8.

Lán sem er tekið til mjög langst tíma
Lán sem er bara fyrir skyndibita
Stutt lán sem auðvelt er að fá
Annað heiti yfir námslán

Tökum við skyndilán fyrir fyrstu íbúðarkaupum?
a) Nei
b) Já

9.

Þegar við tökum lán…
a) Getum við borgað það til baka þegar okkur hentar
b) Þurfum við að vera viss um að við getum borgað það til baka

10. Hvert af eftirtöldu flokkast ekki sem kostnaður við lántöku?
a) Vextir
b) Matarskattur
c) Lántökugjald
d) ÁHK

11. Því lengur sem við spörum á sparnaðarreikningi, þeim mun meiri vexti fáum við!
a) Rangt
b) Rétt

12. Hvað er skynsamlegast að gera ef við eigum ekki fyrir því sem við skuldum?
a)
b)
c)
d)

Ekki neitt
Taka fleiri lán til að borga skuldir
Minnka eyðslu og reyna að borga niður skuldir
Bíða róleg og sjá hvort skuldirnar hverfi

