Till powerpoint om Lån.
1. Fråga eleverna Har ni lånat något någon gång? Av en kompis/ mamma?
Gör exempel: Jag lånar pengar av elev… J-gäldenär, elev- borgenär
3. Skriv på tavla.
Lån av pengar- penninglån.
Den som lånar (tar lån)- gäldenär
Den som lånar ut- borgenär
4.Vad händer om ni inte betalar tillbaka då? Skulder?
Vad kan skulder ha för påverkan på livet?
Olika typer av skulder?- Från lån, från obetalda räkningar
5. Lån med ränta- om jag lånar av elev, gör du det gratis? Ränta eller pant/säkerhet?
Ränteformer
1. Se film från riksbanken play
Riksbankens reporänta/styrränta- riksbanken idag har -0,5%, minusränta eller negativ ränta.
Innebär att när banker lånar pengar av riksbanken tjänar de på det.
Det blir omvänt, om vi har pengar på banken får vi pengar, lånar vi måste vi betala. Här blir det
tvärtom. Men detta gäller vanliga banker som lånar av riksbanken.
Vad skulle hända om vanliga banker hade så här? Diskutera i klassen.
Ex spara i madrasser, vill inte ha pengar på banken, banken går i konkurs för att folk sparar inte
och de får inte tillbaka de pengar de lånat ut.
Nominella räntan menas den ränta som långivaren tar ut för lånet.
Men för att du enkelt ska kunna jämföra vad ett lån kommer att kosta dig hos olika långivare är
långivarna i både marknadsföring, förköpsinformation och i det enskilda lånavtalet också tvungna
att ange den effektiva räntan och visa med ett exempel.
Med den effektiva räntan menas alltså räntan som ska betalas plus de olika avgifter som
långivaren tar ut för lånet.
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Fast eller rörlig ränta
Fast ränta innebär att räntesatsen är samma under hela räntebindningsperioden. Fast ränta erbjuds
vanligen för bolån.
Nästan alltid rörlig vid konsumtionslån är räntan. Numera erbjuds inte helt rörlig ränta utan den
kortaste bindningstiden brukar vara tre månader, men den räntan kallas ofta rörlig. Rörlig ränta
innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.
Finns olika typer av lån- Fråga eleverna om de kan några
Olika typer av lån?- skriv på tavlan
- Bostadslån- topp och bottenlån
- Csn lån
- Avbetalning av varor
- Kreditkort
- Smslån
- Ett privatlån är ett lån som inte är knutet till ett visst objekt.- Räntan för ett privatlån är högre än
vid till exempel ett bolån. Blancolån är ett annat namn för ett lån utan säkerhet.
- Snabblån är att det handlar om ganska små belopp, mellan cirka 3 000 kronor och 10 000 kronor,
som ofta ska betalas tillbaka redan efter 30 dagar.
Du betalar både en avgift när du tar lånet och ränta på lånet. Den totala kostnaden, den effektiva
räntan, kan bli extremt hög eftersom återbetalningstiden är så kort. Den kan hamna på flera
hundra eller tusen procent.
Finns det bättre lån än andra? Varför? Diskutera i klassen!
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