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Programmering
Procentuella förändringar

problemlösning

En koloni med 1 000 fåglar minskar med 10 % varje år.  
Efter hur många år har antalet fåglar halverats? 

1 FÖRSTÅ 
Antalet fåglar minskar inte lika mycket varje år. Istället beror  
minskningen på hur många fåglar som är kvar från föregående år. 

2 PLANERA

A Resultat

När vi kör programmet vill vi att det skriver ut 
följande resultat:
Antalet har halverats efter  år.
där antalet år ska stå istället för strecket.

B Lösning

Så länge antalet fåglar är större än 500 multiplicerar 
vi antalet med förändringsfaktorn 0,9:

År 1 1 000 ∙ 0,9 = 900 
År 2   900  ∙ 0,9 = 810 
År 3   810  ∙ 0,9 = 729  
…

C Variabler

Programmet ska använda följande variabler:

•  x för antalet år

•  y för antalet fåglar.

D Algoritm

Vi sammanfattar hur programmet steg för steg 
ska lösa uppgiften.

•  Spara värdet 0 i variabeln x.

•  Spara värdet 1 000 i variabeln y.

•   Så länge antalet fåglar är större än 500 
ska antalet år öka med 1 och antalet fåglar 
multipliceras med 0,9.

•   Skriv ut antalet år när antalet fåglar är 500 
eller mindre.

3 GENOMFÖRA − KODA
I programspråket Python3 skriver vi programmet så här:

x = 0  # Antalet år från början
y = 1000 # Antalet fåglar från början

while (y > 500): # Så länge antalet fåglar är större än 500
    x = x + 1 # ökar antalet år med 1
    y = y * 0.9 # antalet fåglar multipliceras med 0,9

print("Antalet har halverats efter", x, "år.")     # Skriver ut resultatet 
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4 TESTA OCH VÄRDERA
Programmet löser uppgiften men skulle kunna utvecklas så att det frågar  
både efter antalet fåglar och den årliga procentuella förändringen.

Lös följande uppgifter med hjälp av programmering. Syftet är att du ska  
utveckla din problemlösningsförmåga och därför är det lämpligt att du  
följer alla stegen i strategin.

1 Skriv programmet i exemplet. Kör det och 
kontrollera att det fungerar.

2 Ändra programmet i uppgift 1 så att det 
beräknar och skriver ut hur många år det tar 
för antalet fåglar att halveras, om kolonin 
istället minskade med 2 % per år.

3 Ändra programmet igen så att det beräknar 
och skriver ut hur många år det tar för antalet 
fåglar att fördubblas, om antalet ökar med 
10 % per år.

4 Charlie skriver ett program för att lösa en 
uppgift.

x = 0
y = 400

while (y < 600):
 x = x + 1
 y = y * 1.05

print("Antalet har   efter", x, "år.")

Vilket alternativ ska stå på sista raden, där det 
nu är ett streck?

I halverats III  minskat med 50 %

II ökat med 50 % IV  fördubblats

5 Skriv ett program som frågar efter antalet 
fåglar och den procentuella minskningen. 
Om antalet fålar är 747 stycken och 
minskningen är 5 % varje år ska programmet 
skriva ut följande resultat:

Hur många fåglar finns det i kolonin? 
747
Med hur många procent minskar antalet 
varje år?  
5
Antalet har halverats efter 14 år.
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