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1. Procent 
 
 
1.1 Oplæg til procent.  
 
 
 

  
 
 
 
 
1.1a Hvor mange procent er 42 af 60? 
 Der står af 60,  så 60 er 100%. 
 Nedenfor har vi med det røde håndtag indstillet procent-linealen så 60 er 100%. 
 
 

  
 

 På procent-linealen ovenfor ser vi at  42  er  70%  af 60 . 
 
 
 
 
 
1.1b På procent-linealen nedenfor ser vi at  42 er 30% mindre end  60 . 
 

  
 
 
 
 
1.1c Hvor mange procent er 60 større end 42? 
 Der står end 42, så  42  er 100% . 

Nedenfor har vi med det røde håndtag indstillet procent-linealen så 42 er 100%. 
 På procent-linealen nedenfor ser vi at 60 er ca. 43% større end 42. 
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1.2 Udregn procent.  
  

 
 

 

  
  

   
 
1.3 Udregn procent-ændring.  
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1.4 Udregn procent-fald.  
 

 
 
 
 
1.5 Udregn procent-stigning.  
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1.6 Udregn begyndelses-værdi. 
 

Opgave 
Ved en udvidelse øges antallet af ansatte med 8 % så antallet kommer op på 431. 
Hvor mange ansatte var der før udvidelsen? 
 
Besvarelse 

 
 

1.7 Udregn slut-værdi. 
 

Opgave 
I 2015 var boligens pris 235000 kr. 
I 2016 var prisen 12 % mindre. 
Bestem prisen i 2016. 
 
Besvarelse 

 
 

Kun det blå er tastet i matematikfeltet. 
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2. Kapitalformlen 
2.1   Oplæg til kapitalformlen 
 

Et beløb indsættes i banken 
 Vi sætter 34 000 kr. i banken. 
 Hvert år får vi en rente på  5,8 %  af det beløb der står. 
 

Beløbet efter 1  år 
 For at finde beløbet efter 1 år bruger vi formlen : 

 S  =  B (1+
100

p ) 

 Vi indsætter tallene i denne formel og får 

 S = 34000(1+ 5,8
100

) Dette er beløbets størrelse efter  1  år.  

 
Beløbet efter 2  år 

 Næste år får vi renter af beløbet  34000(1+ 5,8
100

) . 

 Vi indsætter dette beløb på  B's plads i formlen 

  S  =  B (1+ 5,8
100

) 

 S  =  34000(1+ 5,8
100

) (1+ 5,8
100

) 

 S  =  34000 (1+ 5,8
100

)2  Dette er beløbets størrelse efter  2  år.  

 
Beløbet efter 3  år 

 Næste år får vi renter af beløbet  34000 (1+ 5,8
100

)2 .  
 Vi indsætter dette beløb på  B's plads i formlen 

  S  =  B (1+ 5,8
100

) 

 S  =  34000 (1+ 5,8
100

)2 (1+ 5,8
100

) 

 S  =  34000 (1+ 5,8
100

)3  Dette er beløbets størrelse efter  3  år. 

 
 Kapitalformlen 
 Hvis beløbet vi indsætter i starten i stedet er  K0  og  renteprocenten i stedet er  p % , 
 så ser vi at beløbet efter  n  år er: 

 K  =   K0  (1+
100

p )n  
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En  termin  er tids- 
rummet mellem to 
rentetilskrivninger.  

2.2   Kapitalformlen 
 
 

 2.2a K = K0(1+
100

p )n             

 Dette er  kapitalformlen .   
 Tidligere var der kun én renteformel i pensum. Dengang blev  2.2a  kaldt  renteformlen. 

 
 2.2b  Fire opgavetyper  
 I kapitalformlen kan hvert af tallene  n ,  p ,  K0  og  K  være ukendt. 
 Det ukendte af disse tal kan vi udregne når vi kender de tre andre. 
 Dvs, der er fire typer opgaver med kapitalformlen. 
 
 2.2c  Beløbet på kontoen vokser eksponentielt 
 Hvis vi sætter 34 000 kr. i banken til en fast årlig rente på 5,8 % , 
 så følger af kapitalformlen at kapitalen K  efter n  år er    

 K  =  34000  (1+ 5,8
100 )n 

 Dvs. 
 K  =  34000  1,058n 

 Denne sammenhæng er eksponentiel, dvs. af typen 

  y  =  b  a x  

 Vi har blot brugt  K  og  n  i stedet for  y  og  x , 
 så beløbet på kontoen vokser eksponentielt. 
 
 
 

2.3   Kapitalformlen,  K ukendt 
 

  
 

K0 = StartKapital 
 K  =  Kapital efter  n  terminer 
  p %  =  Rente pr. termin 
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2.4   Kapitalformlen,  K0 ukendt 
 

  
 

 
2.5   Kapitalformlen,  n ukendt 
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2.6   Kapitalformlen,  p ukendt 
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3. Rentes rente 
 
 
3a 
 Bakterier deler sig, 
 så antallet stiger: 
 

 Efter 0 timer:  500 
 Efter 1 time:   200 flere 
 
 Hvorfor er stigningen i den næste time 

større end 200? 
 SVAR: De 200 nye deler sig også, 
 så stigningen bliver tilsvarende større. 
 Stigningen på en time er hele tiden 40% 
 af det der var i forvejen.  
 Se figur. 
 
 
3b Månedlig og årlig rente 
 I et land er renten 2% pr. måned. 
 100 kr. indsættes på en konto. 
 2% af 100kr. er 2 kr. 
 så efter 1 måned står der 2 kr. mere på kontoen 
 
 Hvorfor er stigningen i den næste måned 

større end 2 kr.? 
 SVAR: I næste måned får man også rente af de 2 kr. (rentes rente). 
 Stigningen på en måned er hele tiden 2% af det der står i forvejen. 
 
 Stgningen på et år er altså mere en 12 gange 2% af de 100 kr. der stod i begyndelsen. 
 Den årlige renteprocent er altså mere end  12 2%  =  24% . 
 
 
3c  REGEL 
 En størrelse er blevet a gange så stor. 
 Så er den  p %  større, hvor  p = (a–1)100 . 
 
 Ved brug af 3c får vi: 
 

 Hvis en størrelse er ganget med  1,263 
 så er den blevet  26,3% større da 1,263 –1 = 0,263 
 

 Hvis en størrelse er ganget med  0,761 , 
så er den blevet  23,9% mindre da 0,761–1 = – 0,239 

 

 Hvis den månedlige rente er 2,4%, 
så bliver startkapitalen på 1 år ganget med 1,02412 = 1,329  

 Dvs. den årlige rente er 32,9%  da  1,329 –1= 0,329 . 



Procent og rente 10 2018  Karsten Juul 
 

4.   Vækstrate 
 
4.1  Hvad er vækstrate?  

Sætningen den årlige vækstrate er 18 % 
betyder stigningen er 18 % hvert årt 

Sætningen den månedlige vækstrate er 3 % 
betyder stigningen er 3 % hver måned 

 
 
4.2  Eksempel på vækstrate   

Der gælder Antal ansatte skal stige med en årlig vækstrate på 45 %.  
Dvs. Antal ansatte skal stige 45 % hvert år. 

 
  
 
 I år er antal ansatte  820 
 Om 1 år er antal ansatte 118945,1820   
 Om 2 år er antal ansatte 172445,145,1820                     
 Om 6 år er antal ansatte 762145,1820 6   
 Om x  år er antal ansatte  8201,45x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

451 1 0, 45 1, 45100   

245,145,145,1 

1,45 1,45 
1,45 1189

1724
2500

820 

8201,45x 

år 

Antal ansatte 

(1 )
100

pS B  
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5.   Gennemsnitlig procent 
 
5.1  Hvad er gennemsnitlig procent? 
 
 
 5.1a.  Eksempel på gennemsnitlig procent 

          
 

Fra 2006 til 2009: 
 Blå stolpe har haft en gennemsnitlig årlige procentvise stigning  på 40 %  
fordi blå stolpe har samme begyndelses- og slut-værdi som grøn stolpe 

og grøn stolpe er vokset med 40 % hvert år. 
Blå stolpe er ikke vokset med samme procent hvert år, 
men er vokset lige så meget som hvis den var vokset 40 % hvert år. 
Derfor siger man at blå stolpe har haft en gennemsnitlig årlige procentvise stigning  på 40 % . 

 
 
 5.1b.  Hvordan bestemmes  gennemsnitlig procent ? 
 Kan bestemmes ud fra begyndelses-værdi og slut-værdi som vist i 5.2 . 
 MEN sådan må du IKKE gøre hvis der står at du skal bruge modellen (funktionens forskrift). 
 Se i 5.3 hvordan man bruger modellen. 
 
 
 5.1c.  Flere oplysninger om gennemsnitlig procent 
 Perioden behøver ikke være et år. 
 Fra uge 10 til 15 er indtægten steget fra 1,7 mio. kr. til 2,4 mio. kr. 
 Det er en gennemsnitlig ugentlig procentvis stigning er 7,14 %. 
 Dette betyder:  Ved at stige med 7,14 % hver uge kan et beløb stige fra 1,7 til 2,4 mio. kr. 
 Procentstigningen har måske ikke været den samme hver uge. Derfor ordet ”gennemsnit”. 
 
 
 5.1d.  Advarsel om gennemsnitlig procent 
 Vi kan IKKE udregne gennemsnitlig procent ved at lægge procenter sammen og dividere med 

antallet. Dette skyldes at procenterne ikke tages af lige store tal. 
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5.2   Bestem gennemsnitlig procentvis ændring ud fra to tal 
 
Opgave 

 Prisen på en vare var 240 kr. i 2003 og 310 kr. i 2015. 
 Bestem den gennemsnitlige årlige procentvise stigning i prisen for perioden 2003-2015. 
 
Besvarelse 

  

 

5.3   Bestem  (gennemsnitlig)  procentvis ændring ud fra model 
 
Opgave 

 For perioden 2003-2015 bruges modellen  f (x) = 2451,018x   
 hvor f (x) er prisen i kr, og x er antal år efter 2003 .  
 Benyt modellen til at bestemme den årlige procentvise stigning i prisen i perioden 2003-2015. 
 
Besvarelse 

   

Kun det blå er tastet 
i matematikfeltet.  
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6.    Annuitets-opsparing 
Dette er kun mundtligt pensum 

 

6.1  Hvad er Annuitets-opsparing? 

I en opsparing af denne type 
skal man på sin konto 

 indbetale samme beløb hver termin. 
 

6.2  Eksempel på Annuitets-opsparing 
Renteprocent =14 % 
Indbetaling hvert år = 2000 kr. 

 
 
Om 0 år (nu)  

Ydelse (indbetaling dette år): 
   2000 

Rente: 
   0 

Værdi (beløbet der står på kontoen): 
   2000 
 
 
 
 
 

 
 
Om 1 år  

Ydelse (indbetaling dette år): 
   2000 

Rente (beløb banken betaler for at have 
lånt 2000 kr. i et år): 
   2000  0,14 = 280  

Værdi (beløbet der står på kontoen): 
   2000 + 2000 + 280 = 4280 
 

 
 

Søjlerne ved 1 år: 
 Den højre er det der indsættes på kontoen. 
 Den venstre er det der herefter står på kontoen. 

Søjlerne ved 0 år: 
 Den højre er det der indsættes på kontoen. 
 Den venstre er det der herefter står på kontoen. 
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 Om 2 år  

Ydelse (indbetaling dette år): 
   2000 

Rente (beløb banken betaler for at have 
lånt 4280 kr. i et år):  
   4280  0,14 = 599,2 

Værdi (beløbet der står på kontoen):  
   4280 + 2000 + 599,2 = 6879.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  Formlen for annuitets-opsparing 
 
Formlen for annuitets-opsparing er 

  (1 ) 1nrA b
r

 
      hvor    

100
pr    

 hvor 
  b = termins-inbetalingen (det beløb der indbetales hver termin) 

  r = rentefoden,  dvs.  r = 
100

p   hvor  p  er renteprocenten 

  n =  antal indbetalinger      Bemærk at  n  IKKE er antal terminer! 
  A = værdien efter sidste indbetaling (det der står på kontoen efter sidste indbetaling). 
 

 
 
 

Søjlerne ved 2 år: 
 Den højre er det der indsættes på kontoen. 
 Den venstre er det der herefter står på kontoen. 
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7.   Annuitets-lån 
Dette er kun mundtligt pensum 

 

7.1  Hvad er Annuitets-opsparing? 

I et lån af denne type 
betaler man lånet tilbage ved at 

 betale samme beløb hver termin 
indtil lånet er betalt. 
 
 

7.2  Eksempel på Gælds-annuitet 
renteprocent:=18% 
Nu låner vi 9000 kr. 
Samlet betaling hvert år: 4139,31 kr. 
 
 
Om 0 år (nu)  

Ydelse (samlet betaling dette år): 
   0 

Rente: 
   0  

Afdrag (tilbagebetaling):  
   0 

Restgæld (det beløb som man nu skylder): 
   9000 
 
 

Søjlerne ved 0 år: 
 Den venstre er vores gæld. 
 Den højre (højde 0) er det vi betaler. 
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Om 1 år  

Ydelse (samlet betaling dette år): 
   4139,31 

Rente (beløb der betales for at have 
lånt 9000 kr. i et år): 
   9000  0,18 = 1620  

Afdrag (tilbagebetaling):  
   4139,31 – 1620 = 2519,31 
Den del af ydelsen der ikke er rente,  
er afdrag på lånet, 
så man nu skylder 2519,31 kr. 
mindre end sidste år. 

Restgæld (det beløb som man nu skylder): 
   9000 – 2519,31 = 6480,69 
 

 
 
 
 
 

Om 2 år  

Ydelse (samlet betaling dette år): 
   4139,31 

Rente (beløb der betales for at have 
lånt restgælden 6480,69 kr. i et år): 
   6480,690,18 = 1166,52 

Afdrag (tilbagebetaling): 
   4139,31–1166,52 = 2972,79  
Den del af ydelsen der ikke er rente, 
er afdrag på lånet, 
så man nu skylder 2972,79 kr 
mindre end sidste år. 

Restgæld (det beløb som man nu skylder):  
   6480,69–2972,79 = 3507,9 
 
 

Søjlerne ved 2 år: 
 Den venstre er vores gæld. 
 Den højre er det vi betaler. 

Søjlerne ved 1 år: 
 Den venstre er vores gæld. 
 Den højre er det vi betaler. 
 Forskellen på de to røde 

søjler er lig den blå søjle. 
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Om 3 år  

 Ydelse (samlet betaling dette år): 
   4139,31 

Rente (beløb der betales for at have 
lånt restgælden 3507,9 kr. i et år): 

   3507,90,18 = 631,42   
Afdrag (tilbagebetaling): 
   4139,31–631,42 = 3507,8979  
Den del af ydelsen der ikke er rente, 
er afdrag på lånet, 
så man nu skylder 2972,79 kr 
mindre end sidste år. 

Restgæld (det beløb som man nu skylder): 

   3507,90–3507,89 = 0,01  0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3  Formlen for Annuitets-lån 

  Beregning af   ydelsen   i et annuitets-lån 
 

I eksemplet ovenfor passede det lige præcist at 
 når den årlige ydelse var 4139,31 kr., 
så 
 var restgælden 0 kr. efter 3 år. 
Hvor stor ydelsen skal være, for at det passer, 
kan beregnes ved hjælp af  formlen for annuitets-lån som er 

  
1 (1 )

ry G nr
   

    hvor    
100

p   

 hvor 
  G = hovedstolen, dvs. det lånte beløb (start-Gælden) 

  r = rentefoden,  dvs.  r = 
100

p   hvor  p  er renteprocenten 

  n =  antal terminsydelser 
  y = terminsydelsen 

Søjlerne ved 3 år: 
 Den venstre (højde 0) er vores gæld. 
 Den højre er det vi betaler. 
 
Alle søjler: 
De røde (gælden) bliver mindre og mindre. 
Så de gule (renten) bliver mindre og mindre. 
Så de blå (afdraget) bliver større og større  
da  blå plus gul  er det samme hvert år. 
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8.   Indeks-tal 
 
8.1  Hvad er indeks-tal? 
 
 Tabellen viser udviklingen i antal indbyggere.  
 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 24851 23984 23850 24121 25602 
 
 Udviklingen kan også vises med indeks-tal. 
 Indeks-tal fremkommer sådan: 
 For et år sætter man indeks-tallet til 100 . 
 For de andre år skal indeks-tallet være sådan 

at indeks-tallene stiger med samme procent som de rigtige tal. 
 Det år hvor indeks-tallet er 100, kaldes  basis-år . 
 
 Hvis 2014 er basis-år, bliver indeks-tallene sådan:  
 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Indekstal 103,6 100 99,4 100,6 106,7 
 
 
 
8.2  Udregning af indeks-tal 
 
 Opgave 
 

År : 2014 2015 2016 2017 
Rigtige tal : 12010 14110 15020  
Indeks-tal : 100  125,1 152,7 

 
 Bestem indeks-tal for 2015. 
 
 Udregning 
 i = indekstal for 2015 
 Ud fra søjlerne fra 2014 og 2015 kan vi skrive 
 følgende ligning: 

 12010 14110
100 i

  

 10014110
12010

i    

 117, 485i   

 For 2015 er indeks-tal lig 117,5  

Vi kunne have brugt søjlen fra 
2016 i stedet for søjlen fra 
2014. Det skal blot være en 
søjle hvor vi kender begge 
tallene. 
 
Ligningen må gerne løses med 
solve. 



Procent og rente 19 2018  Karsten Juul 
 

8.3  Udregning af det rigtige tal 
 
 Opgave 
 

År : 2014 2015 2016 2017 
Rigtige tal : 12010 14110 15020  
Indeks-tal : 100  125,1 152,7 

 
 Bestem det rigtige tal for 2017. 
 
 Udregning 
 r = det rigtige tal for 2017 

Ud fra søjlerne fra 2016 og 2017 kan vi skrive 
følgende ligning: 

 15020
125,1 152,7

r
  

 15020 152,7
125,1

r   

 18333,8 r  

 For 2017 er det rigtige tal lig 18333  
  
 
 

Vi kunne have brugt søjlen fra 
2014 i stedet for søjlen fra 
2016. Det skal blot være en 
søjle hvor vi kender begge 
tallene. 
 
Ligningen må gerne løses med 
solve. 
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