
Räkna med procent % 

I en klass årskurs 9 på Östra Torn Skola fanns det 
24 elever. På ett prov i matematik fick 18 elever 
betyget IG. Matteläraren sa då: 

- Jag är bekymrad... 75% av er klarade inte sista 
provet... 

- Magistern har räknat fel... - sa en av eleverna 
- ... för jo, så många är vi ju inte. 

Procent är ett ord som kommer från latinska och 
som kan översättas som ”för varje hundra”. Jo, i 
fallet med de 18 undergodkända eleverna av 24 i 
exempel ovan kan man se att 

18
24

=
75

100
eller  0,75  eller  75% 

Det vill säga, om antalet elever hade varit hundra, 
då antalet icke godkända elever hade varit 
sjuttiofem, eftersom bråket 

 
18
24

  ger samma resultat som bråket 
75

100
.  

Men fördelen med bråket 75/100 är att det har 100
som nämnaren, och det underlättar för oss att 
kunna se sambandet i fall antalet elever hade varit
hundra, det vill säga, ”för varje hundra”. Procent 
(%) kan också uttryckas med decimaler.

Procent är en norm, säger man. Procent är en 
referens säger man också. Med det menar man att 
man tar procenten som måttstock. Man kan ju 
jämföra resultat i olika situationer där en direkt 
jämförelse kan ge oss ett felaktigt intryck. 

Till exempel: I en klass årskurs 9 på 
Segevångsskolan fanns det 10 elever. På ett prov i
matematik fick 8 elever betyget IG. Eleverna på 
Segevångsskolan påstår att de är bättre än 
eleverna på Östra Torn Skola eftersom antalet 
undergodkända är ju mindre. De har ju färre 
undergodkända elever i matematik... 

- Vi hade bara 8 undergodkända... medan ni var 
hela 18... Ha ha...!

- Nix... - svarar Lisseth som går på Östra Torn 
skola - ...vi skall räkna... 

 
8
10

  är lika med  
80

100
 eller 80% 

Det vill säga, ni på Segevångsskolan hade hela 
80% undergodkända medan vi på Östra Torn 
Skola bara 75%. Det är vi som är bättre än er... He
he...! 

Jo, skenet bedrar, säger man. Och, just det, i detta 
fall var det uppenbart att en fälla fanns med i 
bilden, men som tur var, kunde Lisseth hålla sig 
på avstånd till den... Hi hi...! 

Procent är därför ett sätt att kunna jämföra olika 
saker som skenbart kan se ut att inte kunna 
jämföras. Ta, till exempel, myror. Jo, en myra är 
en insekt som kan tänkas vara svag, men en myra 
kan i alla fall bära en vikt på minst 25 gånger sin 
egen vikt. Hur många av oss, stora och starka 
människor, kan bära på våra axlar en vikt 
motsvarande 25 andra människor av samma 
storlek som vi själva? Knappast någon av oss...! 
Och om vi gör lite uträkningar kan vi då jämföra 
förhållandet mellan en myra och en människa. 

Jo, 
25
1

  är lika med  
2500
100

 

Det vill säga, en myra kan bära en vikt 2500% av 
sin egen vikt. Kan en människa göra det? Nix...! 

Om vi räknar för en människa kan vi, om vi är 
ganska väl tränade, se att vi bara kan bära en 
annan människa, det vill säga, 

 
1
1

  som är lika med  
100
100

.  

Oupps...! Bara 100% av vår egen vikt i bästa fall. 
Långt under det som en myra kan bära på sin 
kropp. Då måste vi medge att en myra är starkare 
än en människa. Nej, men relativt säger man, eller
förhållandevis, säger man också, eller 
jämförelsevis, proportionsvis, etc. 

Procent ger oss ett mått som relativt, eller 
förhållandevis, jämförelsevis, proportionsvis kan 
ge oss tillfälle att jämföra det som inte går att 
jämföra rent av direkt. Det där är procenten, det 
vill säga, ”för varje hundra”. 



Uppgifter. 

1 - Skriv som bråk med 100 som nämnaren: 

a 
252
720

b 
175
500

c 
32
50

d 
154
550

e 
144
600

f 
32
64

g 
9
25

h 
130
250

i 
450

1000
j 

15
25

2 - Skriv som procent:

a 0,1 b 0,4 

c 0,7  d 0,125 

e 0,25 f 0,60  

g 1,25 h 2,2 

i 3,5  j 5,33 

3 - Skriv med decimaler:

a 15 % b 31 % 

c 78 %  d 32,4 % 

e 55 % f 72 %  

g 138 % h 346 % 

i 555 %  j 33 %

Facit: 

1 - a
35

100
  b 

35
100

 c
64

100
  

d
28

100
  e

24
100

   f
50
100

 

g
36

100
   h

52
100

  i
45

100

j
60
100

2 - a 10%  b 40%  c 70%  d 12,5%  e 25% 

f 60%  g 125%  h 220%  i 350%  j 533% 

3 - a 0,15  b 0,31  c 0,78  d 0,324  e 0,55 

f 0,72   g 1,38  h 3,46  i 5,55     j 0,33


