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Projektopgaver om nationalregnskabsligningen og multiplikatoreffekten 

Indledning 

Som afslutning på vores studieretningsforløb i samfundsfag og matematik skal I gruppevis 

udarbejde forskellige projektopgaver. ”Afleveringen” af opgaverne er en fremlæggelse fredag den 

10. i første modul, hvor Lise også kommer og overværer jeres fremlæggelser. 

Projektopgaverne er opdelt i tre, således at to grupper skal arbejde i Maple, to grupper skal arbejde i 

Excel og to grupper skal arbejde med Lego rollespil. Fælles for alle projektopgaverne er, at I skal 

formidle jeres viden om nationaløkonomi på forskellig vis, men mere herom nedenfor, hvor 

projektopgaverne bliver uddybet. 

Arbejdsform og gruppeinddeling 

Som nævnt skal projektopgaven løses i grupper, der er inddelt på følgende måde: 

Fornavn Gruppenr. Fornavn Gruppenr. Emne 

Adam 

1 

Britt  

4 Maple 
Camilla Emma 

Hjalte Rasmus 

Sabine Trine 

Amalie 

2 

Astrid 

5 Excel 
Katrine Beate  

Oliver  Emilie  

Sara Mathilde 

Asra 

3 

Frida 

6 
Lego 

rollespil 

Martin Isabella 

Maya Mettemarie 

Therkel Tone 

 

Produktkrav 

Hver besvarelse skal præsenteres med en video. Grupperne der arbejder med Maple og Excel skal 

lave en Screencast-O-Matic video, mens de grupper der arbejder med Lego-rollespil skal lave en 

video med en smartphone eller tilsvarende. Alle videoerne skal uploades til vores kanal: 

rgx2013ma@gamil.com og password roskildegymnasium. 

mailto:rgx2013ma@gamil.com
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Opgaveformuleringer 

Maple 

I skal bruge Maples 3d-grafik til at besvare spørgsmål på formen:  

”Hvorledes ændres BNP og den samlede økonomiske situation som funktion af ændret skattetryk (t) 

og ændret offentligt forbrug (G)?”.  

I skal også lære at læse grafer i 3d. 

For at gøre dette skal I arbejde med den Maple skabelon, der er lagt ud i 1. modul tirsdag morgen. 

Figuren nedenfor er taget fra denne fil: 

 

 Forstå (overordnet – ikke detaljeret), hvad der foregår i programmet. 

 Forklar hvordan 3d-graferne skal læses, hvad der er ud af akserne osv. 

 Undersøg og argumenter for, hvilke kombinationer af ændringer af skattetryk, der har en 

positiv effekt på økonomien og hvilke kombinationer, der har negativ effekt. 

 Kan I finde et konkret scenarie, hvor en ændring har positiv indvirkning på økonomien? 

 Kan I finde et konkret scenarie, hvor en ændring har negativ indvirkning på økonomien? 
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 Analyser med tal for både Danmark og USA. Vurder om det er de samme tiltag, der virker. 

Hvis I har svært ved at finde brugbare tal for USA, kan I bruge de værdier, der er foreslået 

længere nede i dette dokument i de to andre øvelser (Excel og Rollespil). 

 I må gerne selv udvide opgaven med flere spørgsmål, hvis I synes det giver mening. 

Lidt om Maple filen: 

I maple-filen er der først defineret de velkendte størrelser, der indgår i nationalregnskabsligningen. 

Her kan I indsætte jeres egne tal. Dernæst er ændringen i BNP (Y_diff) defineret som funktion af 

ændringen i skattetryk og offentligt forbrug. For at finde den samlede effekt på økonomien 

fratrækkes i denne øvelse de offentlige udgifter (Δ𝐺) og ændringen i den samlede skat (Δ𝑡 ⋅ 𝑌). (I 

behøver ikke, redegøre for at det forholder sig sådan). Denne funktion hedder U_diff i Maple-filen. 

I skal således analysere på funktionen Y_diff+U_diff. Til sidst i filen er der gjort klar til at man kan 

lave marginale betragtninger. Dvs. at man kun varierer enten de offentlige udgifter eller 

skattetrykket. Det svarer til de analyser, der bliver lavet i matsamf-bogen. 

 

Excel 

I skal bruge den Excel skabelon som er lagt ud i 1. modul tirsdag morgen, se figuren nedenfor. 

 

De celler, der er markeret med gult er indtastningsfelter, mens alle andre celler er beregninsgceller. 

I modsætning til CAS kan Excel bruges til at simulere. Det vil sige, man kan forsøge med at 

indtaste nogle værdier af t, c, m eller efterspørgselsforøgelsen og så kan man se hvad der sker! 
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Som nævnt er den grundlæggende ide med multiplikatoren, at når borgere eller offentlig myndighed 

skaber en ny efterspørgsel, vil denne efterspørgsel danne grundlag for en ny efterspørgsel, der så 

atter vil danne grundlag for en ny efterspørgsel, og så videre. Man siger også at 

efterspørgselsforøgelsen spreder sig som ringe i vandet. 1. runde ovenfor i regnearket repræsenterer 

den første ring, tilsvarende repræsenterer 2. runde den efterfølgende ring og så videre. Summen af 

de seks runder giver så (næsten) den totale efterspørgselsforøgelse. 

Det der betegnes som Den indenlandske produktion, svarer til BNP. 

I skal bruge modellen til at undersøge hvordan udviklingen er af efterspørgselsforøgelsen ”fra ring 

til ring” i multiplikatormodellen. Helt præcis skal I finde en matematisk model, der beskriver 

nævnte udvikling samt bestemme modellens regneforskrift i nogle eksempler som I selv laver, 

gerne ud fra reelle data. Den regneforskrift I når frem til, der jo er matematisk symbolsprog, skal I 

fortolke i naturligt sprog. 

Herudover skal i bruge modellen til at beregne en tænkt eksempel for USA, hvor meget skal 

efterspørgselsforøgelsen være for at den samlede effekt er 100 mia $, givet at skattetrykket er 25%, 

forbrugskvoten 90% og importkvoten 10%.  

Herefter skal I beregne det tilsvarende for Danmark med aktuelle tal.  

I jeres video skal I først præsentere modellen, herefter skal I besvare de opgaver, som er nævnt 

ovenfor. Husk at gå stille og roligt til værks, tjek jeres video efter den er uploadet, er lyden i orden, 

er forklaringerne konsistense, har I fået besvaret det hel og er alle i gruppen lige meget på. 

Rollespil 

Jeres primære opgave er at forklare hvordan multiplikatorvirkningen kan bruges til at føre aktiv 

finanspolitik. For at tydeliggøre forskellen mellem de muligheder et lille land som Danmark har i en 

åben økonomi og en stort land som USA skal I beregne, hvor meget de to lande skal øge det 

offentlige forbrug med for at det samlede BNP i landende vokser med 1%. 

Det kan være lidt svært at finde tilstrækkeligt med oplysninger om USA’s økonomi til at bestemme 

t, m og c derimod skulle BNP være rimeligt tilgængeligt. Hvis I ikke kan bestemme t, m og c må I 

bruge henholdsvis 25%, 10% og 90%. De danske tal har I allerede. 

På den baggrund modellerer I, hvor meget de to landes regeringer skal øge det offentlige forbrug for 

at nå deres mål.  



5 

 

Jeres video skal bestå af to dele, dels en hvor I med små sedler med matematiske udledninger, når 

frem til jeres model, gerne understøttet af grafer I laver i Maple , printer ud og klipper til. I må selv 

vælge om det er modellen for USA eller Danmark i vil udlede. Denne del er redegørende.  

I den anden del af videoen mødes finansministrene fra de to lande på et eksotisk sted efter eget valg, 

her skal de to figurer diskutere deres meget forskellige vilkår for at føre aktiv finanspolitik. Målet 

med diskussion er at analysere  betydningen af t, m og c i forhold til, hvordan landende har 

mulighed for at føre keynesiansk finanspolitik.   

Tidsramme 

I har 1. modul og 5. modul tirsdag og herudover 2 elevtimer. 

God arbejdslyst 

Erik og Thomas 


