
 

MATEMATIK: 

Økonomisk ulighed 

 

 

Opgave til geografisk forståelse og fremstilling 

Gini-koefficienten udregnes som forholdet mellem arealerne i Lorenz-diagrammet, hvor både 
diagonalen og Lorenz-kurven er indtegnet. Hvis arealet mellem diagonalen og Lorenz-kurven 
benævnes A og arealet mellem Lorenz-kurven og x-aksen benævnes B, så udregnes Gini-
koefficienten som følgende 

 

Definition: Gini-koefficient 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = G =
forskellen mellem den faktiske ulighed og den minimale ulighed

forskellen mellem den maksimale ulighed og den minimale ulighed
=

A
A + B

 

 

Hvis man kender indkomstfordelingen i et samfund, kan Gini-koefficienten altså findes ved at 
udregne eller måle arealet under Lorenz-kurven. Der er flere måder at gøre det på og I vil her 
blive præsenteret for en af dem. 

 

Hvordan skal Gini-koefficienten beregnes? 

 

Opgave 3 

a) Gør rede for, at Gini-koefficienten er uafhængig af enhederne på akserne. Vi kunne 
altså i princippet afsætte de faktiske antal borgere ud af x-aksen og de faktiske 
akkumulerede indtægter op af y-aksen. 

 

Opgave 4. Fra data til grafer 

Du skal nu tegne graferne bag figur 2.10 selv. På youtube kan du finde en video, der viser dig 
hvordan: kortlink.dk/u5vt  (kopier eventuelt linket ind i din browser) 

a) Indtast de to datasæt fra side 4 og 5 i Geogebras regneark og brug det til at danne to 
stykkevist lineære funktioner i tegneblokken.  

Det skal se ca. sådan her ud når du er færdig: 

ULIGHED OG 
GLOBALISERING 

www.unesco-asp.dk 



 

Figur 2.11. figur 2.10 tegnet i Geogebra 

Som det ses af definitionen på Gini-koefficienten skal vi altså finde en måde at beregne 
arealerne A og B på, før vi kan udregne en værdi for Gini-koefficienten. 

 

Arealet af A+B 

Det samlede areal, 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵, udregnes nemt. Det er hele det skraverede område på figuren. Det 
er en retvinklet trekant, hvor den ene katete er højden og den anden katete er grundlinjen. 
Dermed bliver trekantens areal: 

𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 =
1
2
⋅ ℎ ⋅ 𝑔𝑔 =

1
2
⋅ 100% ⋅ 100% =

1
2
⋅ 1 ⋅ 1 =

1
2

 

Arealet af A: 

A er ”bananen” på figur 2.10 og 2.11 – det er arealet af det område der ligger imellem den 
fuldstændigt lige indkomstfordeling og den aktuelle indkomstfordeling. Ved at bruge 
udregningen fra før og kigge på figur = kan vi få: 

𝐴𝐴 = (𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) − 𝐵𝐵 =
1
2
− 𝐵𝐵 

 


