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Bilag til forløb om De dyre piger på emu.dk af Leena Haastrup i samarbejde med CFU 

 

Mina fra DR’s dokumentarserie, De dyre piger, lever bl.a. af forbrugslån. Undersøg, hvor mange penge Mina 

har lånt, og hjælp med at forklare hende, hvilke konsekvenser valget har. 

Du finder afsnit 3 af De dyre piger her: https://www.dr.dk/drtv/se/de-dyre-piger_-shopaholics_259470 

 

Der er tale om en dokumentarudsendelse, så der kan være enkelte oplysninger, du mangler for at løse 

opgaverne. I så fald må du opstille en realistisk antagelse, som du forklarer og derefter bruger i dine videre 

beregninger 

 

1. Mina har flere lån. Lav en oversigt over, hvor Mina har lånt penge, og hvilket beløb hun skylder 

væk. 

 

2. Forklar, hvad SU-lån er, og hvad kviklån er. Husk, at det er faglig formidling, så brug din viden fra 

Samvirke-forløbet. 

 

3. Mina undrer sig højlydt over, hvad renter er. Undervejs giver hun bl.a. udtryk for, at: ”Jeg ved ikke 

engang, hvad det er. Jeg har bare taget et lån” (11.13), og ”Jeg har faktisk aldrig, aldrig nogensinde 

forstået de der renteprocenter” (11.45). Senere siger hun: ”Nu skal jeg lige se her, hvad betyder det 

der rente egentlig? Nu skal jeg også have undersøgt, hvad rente er” (19.51-19.54). Hun er med 

andre ord godt og grundigt forvirret. Hjælp Mina med at forstå, hvad renter er for noget. Brug din 

viden om faglig formidling til at skrive en forklaring, der giver mening for Mina. 

https://www.dr.dk/drtv/se/de-dyre-piger_-shopaholics_259470


 

4. Undersøg på www.su.dk, hvad SU-lån bliver forrentet med, mens man studerer, og når man er 

færdiguddannet. 

 

5. Mina skylder bl.a. 184.875,75 kr. i SU-lån omkring marts 2021. Hvis Mina stopper helt med at 

optage SU-lån, hvor stort er SU-lånet så, når hun formentlig er færdiguddannet den 30/6 2023? 

 

6. Mina bliver meget chokeret over at læse på minSU, at hun skal afdrage 2.556 kr. hver måned i 14 

år. Undersøg på https://www.su.dk/su-laan/tilbagebetaling-af-dit-su-laan/, hvad vilkårene egentlig 

er for at afdrage SU-lån. Skriv en kort forklaring til Mina, så hun kender vilkårene. 

 

7. Hovedstolen på Minas SU-gæld er 178.394 kr., hvilket er det beløb, hun oprindeligt lånte. Hvis Mina 

stopper helt med at optage SU-lån nu, er afbetalingsplanen på mitSU, at hun skal afdrage 2.556 kr. 

hver anden måned fra 1/1 2025 til 1/11 2039. Hvis afbetalingsplanen ikke ændrer sig, hvor mange 

penge ender Mina så med at have betalt for at have lånt 178.394 kr.? 

 

8. Mina læser til sygeplejerske og har to børn, som hun er alene med. Undersøg, hvor mange penge 

Mina kan låne hver måned: https://www.su.dk/su-laan/satser-for-su-laan/, idet vi ser bort fra, at 

der har været mulighed for ekstralån i coronaperioden. Hvor stor bliver Minas hovedstol, hvis hun 

fortsætter med at tage maksimalt SU-lån de sidste 2 år og 3 måneder af uddannelsen? 

 

9. Mina har også to kviklån. Undersøg, hvad vilkårene typisk er for at låne penge som kviklån. NB! 

Tando Lån, som Mina benyttede, yder ikke længere nye lån, så I må vælge et andet kviklånsselskab. 

 

10. Hvor meget ender Mina med at betale i alt for at have lånt 26.000 kr. i kviklån? Og hvad skal hun 

betale i afdrag hver måned? Læg til grund, at hun starter med det samme med at afdrage, og at 

hun afdrager lånet på 3 år. Antag, at rentesatsen svarer til den, du fandt frem til i opgave 9. 

http://www.su.dk/
https://www.su.dk/su-laan/tilbagebetaling-af-dit-su-laan/
https://www.su.dk/su-laan/satser-for-su-laan/
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