
Träna på ränta 
 
Fusklapp: 

• Ränta är en avgift man betalar som tack för att man får låna pengar. 
• Räntan per år är en viss procent av det lånade beloppet. OBS räknas ALLTID på ett år. 
• Räntesatsen är den procent man betalar.  
• Amortering är avbetalning av lånet. När man har betalat av lånet behöver man inte betala ränta. 

 
1. Lotta lånar 50 000kr på banken. Hon ska betala 3% i ränta. Vad betalar hon per år? 
 
2. Håkan har lånat en miljon kronor. Han betalar 10 000kr i ränta per år. Vilken räntesats har 

han? 
 
3. Anette lånar 2000 000kr på banken. Hon ska betala 2% i ränta. Vad betalar hon per 

månad? 
 
4. Kristina lånar ut 25 000 kr till en kompis. Kompisen ska betala 4% i ränta. Hur mycket ska 

kompisen då betala i månaden? 
 
5. Helene har lånat 120 000kr och ska betala 6% ränta. Hur mycket betalar hon per månad? 
 
6. Erika har lånat ur 300 000 kr till Pacman till 3% ränta. Pacman ska amortera hälften efter 

ett halvår och andra hälften efter ett år. Vilken ränta ska Pacman totalt betala? (tips: räkna 
ut kostnad för ett halvår i  taget) 

 
7. Kerstin betalar 500 kr i ränta per månad. Hennes räntesats är 10%. Hur mycket har hon 

lånat? 
 
8. Marie har lånat 60 000 kr. Hon betalar 1200 kr per kvartal (tre månader). Vilken räntesats 

har hon fått av banken? 
 

9. Johanna betalar 15 000kr i ränta per kvartal. Hennes räntesats är 3%. Hur mycket har hon 
lånat? 
 

10. Joacim ska betala 3000 kr i ränta efter att han har lånat 800 000kr i ett halvår. Vilken 
räntesats har han? 

 
11. Maria har lånat 100 000 kr. Hon betalar av 5000kr i månaden. Hennes räntesats är 5%. Hur 

mycket ska hon betala i ränta för tredje månaden? 
 
Facit: 
 
47 1500 kr 
48 1% 
49 3333 kr 
50 83,3 kr/mån 
51 600 kr 
52 4500+2250=6750 kr 
53 60 000 kr 
54 8 % 

55 2 000 000 kr 
56 0,75 % 
57 375 kr 



 
 
 


