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Hold: 2014/15: 2x MA 

Titel: Nationalregnskabsligningen 

Periode(r): 04-09-2014 - 10-10-2014 

Estimat: 14,00 moduler 

Note: MAT-SAMF projekt om nationalregnskabsligningen og multiplikatoreffekten.

I matematik arbejdedes med at opstille nationalregnskabsligningen og her ud fra udlede 
multiplikatoreffekten. Herudover blev der arbejdet med at modellere dansk og nordamerikansk 
nationaløkonomi ud fra statistiske data.

Som afslutning arbejdede eleverne med tre forskellige typer af fremlæggelser, hvor de matematikse og 
samfundsfaglige begreber blev behandlet dels i et CAS værktøj (Maple), dels i Excel og dels i rollespil i 
et fællesfagligt modul. 

Forløbet belv anonymt evalueret i Excel, hvor eleverne gennemgående var meget tilfredse.
Som en del af studiretningsforløbet havde vi en ekskursion til Christiansborg, hvor klassen mødte 
Joakim B. Olsen (LA) og Jonas Dahl (SF) der 
duellerede på finanspolitiske holdninger. Klassen bød godt ind med kritiske spørgsmål.

Kernestof:

– principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering.

Særlige fokuspunkter: Faglige - – håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og 
selvstændigt kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse 
problemer med matematisk indhold – anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af 
matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde 
sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne, kunne analysere givne matematiske 
modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger – redegøre for matematiske ræsonnementer og 
beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teori – demonstrere viden om 
matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en 
mere kompleks problemstilling – anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

Søge information - Nationaløkonomiske data fra Danmark og USA.

Projektarbejde

Formidling - Formilde resultater opnået gennem matematiske værktøjsprogrammer.

IT - Brug af Maple til modellering af nationaløkonomi.

Arbejdsformer: 

Skriftligt arbejde: Titel Afleveringsdato

Aflevering 1 05-09-2014

MAT-SAMF projekt 10-10-2014
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Aktiviteter: Uge Aktivitet Note Lektier

36 to 4/9 4. 
modul - 
2x MA  EK TS
33

Begynder nyt emne om 
nationaløkonomisk emne i 
samarbejde med Lise i 
samfundsfag.

Dokumenter:
1 tilknyttede dokumenter.

36 to 4/9 5. 

modul - 2x 

MA  TS  33

Elevtid til resten af 
aflevering 1.

37 ti 9/9 1. 

modul - 2x 

MA  EK TS  S4

08:10-09:00 OD-oplæg for 
alle klasser i kantinen.
Derefter alm. undervisning 
for 2. og 3 klasserne.
Efter OD er der 
opsummering fra sidst i 
relation til at definere 
nationaløkonomiens 
hovedbestanddele samt ikke 
mindst forberede onsdagens 
besøg på Christiansborg.

37 on 10/9 1. modul 
- 2x MA  EK TS

 S3

37 on 10/9 
08:10 - 
13:30 
E: Christiansborg 
- 2x MA 2x SA
LV TS

8:30 Mødetid under det 
store ur på Københavns 
hovedbanegård. Vi går 
derefter i samlet flok til 
Christiansborg. 

9:30-11:00 Oplæg og debat 
med Joachim B. Olsen (LA) 
og Trine Pertou Mach (SF) 
om den danske økonomi og 
vækstraten i den offentlige 
sektor. Husk at det især er 
jeres spørgsmål, som bærer 
arrangementet, så medbring 
spørgsmålene og vær ikke 
bange for at stille dem.

11:30 Vi finder et sted i det 
fri, hvor vi kan spise 
medbragt eller købt frokost.

12:00 Vi tager en faglig 
diskussion af dagens 
oplevelser

13:00 Fri

Dokumenter:
1 tilknyttede dokumenter.

37 on 10/9 3. modul 

- 2x MA  TS  08

37 fr 12/9 1. 
modul - 2x 
MA  EK TS  31

Nationalregnskabsligningen.
Nu fra den aksiomatisk 
deduktive vinkel.
Ny bog i kælderen 
"matsamf"

38 ma 15/9 1. 
modul - 2x 
MA  EK TS  36

Vi arbejder videre med 
nationalregnskabsligningen

matsamf, 65-69, Til, men ikke med 
multiplikatoreffekten.

38 on 17/9 3. 

modul - 

2x MA  TS  07

Først ser vi videoer fra sidst. 
Herefter arbejder vi videre 
med multiplikatoreffekten i 
vedhæftede Maplefil.

matsamf, 69-75, Fra "Multiplikatoreffekten" til 
lige over billedet på side 75.

Dokumenter:
1 tilknyttede dokumenter.
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39 ti 23/9 1. 
modul - 
2x MA  EK TS
19

MEGET VIGTIG LEKTIE: 
Blev du ikke færdig med at 
løse øvelsen fra sidst (Se 
Maplefil Øvelse 140917) 
skal du løse den inden 
lektionen, da det  vi skal 
lave bygger oven på i dette 
modul. Hvis du mangler 
rigtig meget skal du lave 
noget af det og snakke med 
læreren om, hvad du skal 
gøre for at indhente det.
Elevfremlæggelser af 
udvalgte Maplefiler, der 
viser betydningen af c, m og 
t. Herudover skal vi se på 
bestemmelsen af Y, M, X, 
C, G, I, m, c, t som I har 
fundet ud fra aktuelle tal.
Herefter går vi over til at 
bruge multiplikatoren til at 
modellere hvordan BNP 
ændres, når regeringen 
ændrer på det offentlige 
forbrug.

matsamf, 77-81, Studielæs afsnittet om 
"Modellering af aktiv finanspolitik ved ændring 
af det offentlige forbrug"

Dokumenter:
1 tilknyttede dokumenter.

39 on 

24/9 1. 

modul - 2x MA

EK TS  S3

Vi arbejder videre med 
nationalregnskabet.
Ny øvelse med 
forbrugskvotens udvikling 
over tid set i sammenhæng 
med BNP væksten.

Links:
http://www.dst.dk/da/statistik/nyt/relateret.aspx?
psi=1791
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-
skattestatistik/skattetrykket-i-eu-landene-1995-
2012/

Dokumenter:
1 tilknyttede dokumenter.

41 ti 7/10 1. 
modul - 
2x MA  EK TS
05

Projektopgave præsenteres, 
den vedhæftede fil skal kun 
bruges af nogle!
Husk matsamf bogen.

Dokumenter:
3 tilknyttede dokumenter.

41 ti 7/10 5. 

modul - 2x 

MA  EK TS  08

Arbejde med projektopgave.

41 on 8/10 1. 

modul - 2x 

MA  EK TS  S3

Omlagt til idrætsdag

Aflyst pga 2g2h idrætsdag

41 fr 10/10 1. 

modul - 2x 

MA 2x SA  EK 

LV TS  Multi

Fremlæggelser af projekt 
med 
nationalregnskabsligningen

Oprettet: 25/09-2014 af Thomas Schausen (TS) 

Sidst ændret: 18/03-2015 af Thomas Schausen (TS) 
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