
Den gamle konklusion – som stadig 
holder J

• Ved at integrere matematik og de økonomiske fag kan de økonomiske fag 
generobre den kvantitative analyse. I dag bruger vi sjældent mere end 
kvantitativ beskrivelse gennem elementer fra matematik C.

• Ved at integrere matematik og de økonomiske fag kan matematik vinde en 
relevans, som ofte opleves som fraværende blandt eleverne.

• Ved at integrere matematik og de økonomiske fag kan HHX få en skarpere 
profil som en reel studieforberedende uddannelse til økonomisk 
videreuddannelse og den pædagogiske profil kan blive slebet af gennem 
elevernes selvstændige evne til matematisk analyse af økonomiske 
problemer.
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International 
økonomi og 

matematik – til gavn 
for hinanden J



Eksamensformer

MATEMATIK B – GRUNDLAG FOR 
EKSAMEN ER CENTRALT STILLET 

EKSAMENSPROJEKT 10 
VEJLEDNINGSTIMER  4.-29. APRIL 

FREMLÆGGELSE CA. 8 MINUTTER TIL 
EKSAMEN

INTERNATIONAL ØKONOMI 
MUNDTLIG EKSAMEN. 20 TIMERS PBL 
FORLØB I ET EMNE SKOLEN VÆLGER

FREMLÆGGELSE CA. 8 MINUTTER TIL 
EKSAMEN  



Opmærksom på det ikke er
hensigtsmæssigt at der 

arbejdes på begge projekter
på samme tid



Sker i begge fag

Eleverne skal trænes i 
at udvælge 8 minutter, 

hvor de får vist 
ejerskab og faglighed

Det skal ikke være et 
referat af det, der er 

afleveret i henholdsvis 
projekt og synopsis



Erfaringer ved bordet

• Tal sammen ved bordet om jeres erfaringer med de 
nævnte problemstillinger



Hvad talte I 
om?



Forløb, der kan træne de 
ønskede kompetencer i 

begge fag

• Emnet: Prisdannelse - løndannelse

• Kernestof 
matematik – skæringspunkt mellem 
2 rette linjer, flytning af linjer
Internationaløkonomi – prisdannelse
(kap 4) – arbejdsmarkedet    (kap6) 



Får denne amerikanske 
servitrice det bedre af 
mindsteløn? Nej, nok ikke       
(Zetland) 
https://www.zetland.dk/histo
rie/seAAJXpg-aOLXqqLx-
6da2b



Opgaven

• Vurder om mindsteløn er godt for (Danmarks) 
økonomi
• Redegør for mindsteløn (minimalpriser 

(markedsefficiens)),
• Analyser sammenhængen mellem et indgreb i 

løndannelsen og arbejdsløsheden 
• Vurder om mindsteløn er godt for (Danmarks) 

økonomi



Krav til produkt

Synopsis på 3 sider. Synopsen 
skal indeholde grafisk 
fremstilling. Matematisk 
illustration af problemstillingen

Der skal være et PowerPoint 
der understøtter 8 minutters 
oplæg



Evaluering

Peer to peer

Alle fremlægger og alle prøver at give feedback

Der udvælges 2-3 der fremlægger for hele klassen



Tal ved bordet – hvordan kan 
vi gøre det hjemme på skolen

• Hvad talte I om?



Den lange 10-punkts-IØ-mat-SOP-vej – kan vi 
lempe nogle glade elever ned ad den
1. Fra tema/emne til problemstilling
2. Fra Problemstilling til fag
3. Fra fag til metoder
4. Gennem faglige metoder og problemstilling til problemformulering
5. Fra problemformulering til opgaveformulering
6. Fra opgaveformulering til undervisning/WS
7. Fra undervisning/WS til den færdige opgave
8. Fra den færdige opgave til eksamen
9. Selve eksamen
10. Bedømmelse



Opgaver

• Gruppe 1: Kina
• Gruppe 2: Kina og Afrika
• Gruppe 3: Kina og USA
• Gruppe 4: Finanskrise og multiplikator
• Gruppe 5: Handelskrig
• Gruppe 6: Skattesystem og Laffer



Hvad tænker I 
om 

opgaverne
Har I selv erfaring med 

International økonomi og
matematik som

kombination

1. Hvordan ville HHX-elever klare 
disse opgaver?

2. Hvordan ville det lyde i HHX?
3. Hvordan får vi dem ind på 

vejen?



Opgaver

• Gruppe 1: BNP pr indbygger og gennemsnitlig levealder
• Gruppe 2: Valuta og eksport til USA
• Gruppe 3: Danmarks BNP og import til Danmark
• Gruppe 4: Skattetryk og arbejdstid
• Gruppe 5: BNP pr. Indbygger og Co2 pr indbygger
• Gruppe 6: Konkurrenceevne og BNP pr indbygger



Temaer

• Modellen
• Data der skal ind – hvorfor det – hvad er teorien - kausaliteten
• Operationalisering – hvad er så datas talmæssige repræsentation
• Data der kommer ud – hvordan skal vi fortolke
• r
• !"
• Konfidensinterval

• Hvad ved vi så



Datafortolkning

• r som teori – fortegn fortæller om vi helt kan afvise
• r-i-anden som ”forklaringsgrad”
• P-værdi eller konfidensinterval som (natur)videnskabelig sikkerhed
• Læs ”fortolkningen af tallene” og vurder om teksten passer med jeres 

opgave.



Operationalisering spørgsmål til jer ikke til 
eleverne
• Hvordan repræsenterer vi
• Hvordan måler vi
• Definitionsvaliditet



Hvad ønsker vi os?


