MAT-IØ

Matematik og Økonomi
Eksempler på opgaver

Opgave 1: Verdenshandel
Hvad sker der når Trump pålægger told på
import af kinesiske varer?
Formålet

Niveau A og B

Teori:
IØ kap 20-21-22 fra
International økonomi B 2017
Systime

Eleverne opnår en forståelse af, at der er
konsekvenser af, at der pålægges told eller
afgifter.
Konsekvenserne kan være forskellige om det er
substituerbare eller ikke substituerbare produkter
der pålægges told.
Eleverne opnår viden om handelsteori og lære at
vise dem graﬁsk i matematik.

Matematik forskrift for den rette
linje – skæringspunkt – graﬁsk
analyse
Omfang:
Der afsættes 3 timer i IØ og 1½
time i matematik

I matematik anvendes analyse som formidling af
svært økonomisk stof.

Find artiklen på Infomedia
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Opgavetekst
Hvad sker der når Trump pålægger told på import af kinesiske varer?
I er ansat i det amerikanske handelsministerium og har fået til opgave at analysere jer
frem til hvilken betydning det vil have for Legoklodser produceret henholdsvis i Kina og i
USA.
Husholdningerne i USA køber Legoklodser uden at se hvor de er produceret, for prisen er
den samme. Det vil have indﬂydelse på prisen, at der pålægges told på 25% på varer
importeret fra Kina.
I analysen skal der indgå økonomisk teori, så det er tydeligt hvilken virkning og årsag der
er tale om.
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Bestem ligevægtspris og mængde
Der pålægges en told på 25kr på den del af varerne, der er importeret fra Kina, landets
egen produktion rammes ikke af tolden - vis graﬁsk hvilken betydning det har for
Producent og forbrugeroverskud på henholdsvis den importerede vare og den hjemlige
producerede varer
I skal nu udarbejde en poster, hvor det tydeligt fremgår hvilken teori I har brugt, jeres
beregninger skal fremgå og konsekvenserne.
I får besøg af en gruppe, denne gruppe skal I
fremlægge for og evalueres af.
Fremlæggelsen må højest tage 10 minutter.
Til sidst skal I give en mundtlig feedback.
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Opgave 2: Vækst og beskæftigelse
Analyser i hvilket omfang der er sammenhæng
mellem den økonomiske vækst og hhv.
antalbeskæftigede og arbejdsløshedsprocenten.

Niveau A og B

Teori
Opgaven tager udgangspunkt i
kapitel 3 om produktion og
indkomst og kapitel 6 om
arbejdsmarkedet i International
Økonomi 2017 fra Systime

Formålet
Eleverne bliver opdaterede på de seneste
nøgletal for vækst og beskæftigelse.
Eleverne opnår en forståelse for økonomiske
sammenhænge.
Eleverne anvender regressionsanalyse til at
vurdere graden af sammenhæng mellem to
variable og til at illustrere denne graﬁsk.

Tabeller, diagrammer og
regressionsanalyse fra mat.
Omfang
Opgaven løses i et samarbejde
mellem matematik og IØ-faget.
Omfanget er 3-5 timer (inkl.
præsentation)

Endelig bør der opstå en diskussion af
forklaringsværdien R2
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Opgavetekst:
Beskæftigelsesministeren ønsker en analyse af om det er mest korrekt at benytte tal for
beskæftigelsen eller tal for arbejdsløsheden i en ny rapport om vækst i Danmark, som han
skal fremlægge for statsministeren.
Som nyansat i beskæftigelsesministeriet bliver du derfor sat til at undersøge i hvilket
omfang, der er en sammenhæng mellem:
•Antal beskæftigede og den økonomiske vækst
•Arbejdsløshedsprocenten og den økonomiske vækst
Redegør først for den teoretiske sammenhæng mellem den økonomiske vækst og den
samlede arbejdsstyrke.
Du skal herefter ﬁnde tal fra de seneste 10 år for:
•Beskæftigede
•Arbejdsløshedsprocenten
•Den økonomiske vækst (målt i faste priser)
Opstil dine tal i en tabel og fremstil to diagrammer der viser relevante sammenhænge.
Undersøg ved brug af en regressionsanalyse i hvilket omfang, der er sammenhæng
mellem de forskellige variable. Dokumenter tillige din regressionsanalyse graﬁsk.
Forsøg nu at lave en regressionsanalyse, hvor du ser på en “forskudt” eller “forsinket”
sammenhæng. Hvordan er sammenhængen evt. mellem væksten og den arbejdsløshed
der optræder et eller to år senere. Øges sammenhængen?
Diskuter resultaterne og fremkom med relevant kritik eller forbehold, som
beskæftigelsesministeren bør være opmærksom på.
Forbered en PowerPoint præsentation af dine observationer og resultater, som du kan
holde for beskæftigelsesministeren.
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Opgave 3: Finanspolitik og
multiplikatoreﬀekten
Beregning af ﬁnanspolitiske multiplikatorer

Niveau A

Teori:

Eleverne får kendskab til en række ﬁnanspolitiske
værktøjer.

IØ: Kapitlerne 3 Produktion og
indkomst, 7 Den oﬀentlige
sektor & 9 Finanspolitik i
International økonomi A 2017
Systime

Eleverne får en forståelse af fordele og ulemper
ved disse værktøjer.

Matematik: Opbygning af
multiplikatoren

Eleverne får kendskab til opbygningen af
multiplikatorerne.

Omfang:

Formålet

Der afsættes 3 timer i IØ og
1½ time i matematik

Eleverne lærer at bruge genren ”Notat”

Multiplikatorer fra Finansministeriet

Kilde: https://www.fm.dk/~/media/ﬁles/
nyheder/pressemeddelelser/2017/12/
dokumentationsnotat-for-ﬁnanseﬀekter.ashx.
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Opgavetekst:
Departementschefen i ﬁnansministeriet har bedt dig lave et notat om eﬀekten på BNP og
beskæftigelsen af forskellige ﬁnanspolitiske tiltag. Han gør dig opmærksom på, at i
notatet skal der foruden beregninger være en redegørelse for begrebet outputgab og en
redegørelse for hvilke elementer, der indgår i beregningen af ﬁnanseﬀekten. Desuden
ønskes en vurdering af fordele og ulemper ved de enkelt ﬁnanspolitiske tiltag.
Til brug for dit notat, kan du med fordel bruge nedenstående notat, som dine kollegaer i
ﬁnansministeriet har lavet.
https://www.fm.dk/~/media/ﬁles/nyheder/pressemeddelelser/2017/12/
dokumentationsnotat-for-ﬁnanseﬀekter.ashx.

Dine beregninger skal inkludere ﬂg. ﬁnanspolitiske tiltag:
•Ændring i Oﬀentlige beskæftigede
•Ændring i Oﬀentlige investeringer
•Ændring i Ikke skattepligtige overførsler
•Ændring i Personskat
•Ændring i Moms
•Ændring i Selskabsskat
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Opgave 4: Danmarks konkurrenceevne og
eﬀektiv kronekurs
Analyse af konkurrenceevnen

Niveau A & B

Formålet

Teori:

At eleverne får en forståelse for, hvilken betydning
ændringer i valutakurserne har for
priskonkurrenceevnen.

IØ: Valuta & Konkurrenceevne

At eleverne får kendskab til Danmarks vigtigste
(største) eksportmarkeder, samt bliver opdaterede på
den seneste udvikling inden for både eksport og
valutakursudvikling.
At eleverne træner indsamling, bearbejdning og
præsentation af samfundsøkonomiske informationer,
herunder databehandling i Excel.

International økonomi (A/B)
2017 Systime
Matematik: Procentregning,
indekstal og tabeller
Omfang:
Der afsættes 3-4 lektioner i IØ
og 1-2 lektioner i matematik

Lærervejledning:
Opgaven tager udgangspunkt i en lidt forenklet model, hvor de 10 vigtigste (Vare-)eksportmarkeder
medtages i opgaven.
Start med at opgive den effektive kronekurs pr. december 2015: 99,28. (http://
nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/106074)
Herefter skal eleverne lave et udtræk fra statistikbanken og ﬁnde dansk eksport til de 10 vigtigste
eksportmarkeder og derefter beregne disse markeders procentandel af den samlede eksport.
(Tabel KN8Y)
Eleverne skal ﬁnde en kursliste, der dækker fra 31. december 2015 til 31. december 2018 (ﬁndes
på Nationalbankens hjemmeside: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909)
Eleverne skal nu beregne %-ændringen i de relevante valutakurser. Ændringen beregnes med
fortegn. Herefter beregnes et vægtet gennemsnit af kursændringerne i perioden fra december
2015 til december 2018.
Der lægges op til par-arbejde, hvor eleverne sammenligner og diskuterer deres resultater med
hinanden og hjælper hinanden med at løse evt. problemer.
Forskelle ift. Nationalbankens effektive kronekurs kan foruden regne-/tastefejl f.eks. skyldes, at der
har været store udsving i nogle af de mindre valutaer
Hvad betyder det for Danmarks konkurrenceevne, hvis kronen er stærk/svag?
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Opgavetekst:
Du er blevet bedt om at forholde dig til Danmarks konkurrenceevne, målt ved den effektive
kronekurs.
Den effektive kronekurs beregnes som et vejet indeks på basis af de vigtigste eksportvalutaer.
Effektiv kronekurs pr. december 2015: 99,28
For at kunne forholde dig til betydningen af den effektive kronekurs, skal du starte med at ﬁnde
Danmarks 10 vigtigste (vare-) eksportmarkeder og beregne deres %-andel af Danmarks samlede
eksport.
Find de relevante valutakurser på Nationalbankens hjemmeside pr. 1. januar og 31. december
2018 og beregn den %-vise ændring (husk fortegn).
Nu kan du beregne et vægtet gennemsnit af kursændringerne for 2018. Den beregnede ændring
lægges til den effektive kronekurs primo for at få den effektive kronekurs ultimo 2018.

Du skal sammenligne dit svar med Nationalbankens beregnede effektive kronekurs. Hvad skyldes
eventuel forskel?
Diskuter i grupper og sammenlign jeres svar. Teamet bliver enige om det bedste svar eller generer
nye svar sammen.
Hvilken betydning har jeres resultat for Danmarks konkurrenceevne?
Forbered en elevatortale på 1-2 minutter, der opsummerer jeres pointer.
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Opgave 5: Uddannelse og indkomstniveau
i danske kommuner
Niveau A & B

Teori:

Formålet
At eleverne lærer at udarbejde et
samfundsøkonomisk ræsonnement og forklare
sammenhænge mellem relevante
samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i
empiriske data.

IØ: Danmarks økonomi,
produktion og indkomst; evt.
arbejdsmarked(s politik)
International økonomi (A/B)
2017 Systime
Mat: Regressionsanalyse, X-Y
plot, anvendelse af IT i
matematik

At eleverne identiﬁcerer og behandler
samfundsøkonomiske udfordringer.
At eleverne lærer at udarbejde og fortolke
regressionsanalyser og X-Y plot

Omfang: Der afsættes 3-4
lektioner i IØ og 1-2 lektioner i
matematik

At eleverne får træning i genren ”notat”.

Lærervejledning:
Undersøgelsen går på, om der er sammenhæng mellem uddannelsesniveauet og den disponible
indkomst i danske kommuner.
Undersøgelsen baseres på udtræk fra Statistikbanken på disponibel indkomst (i gennemsnit pr.
kommune) og højeste fuldførte uddannelse for 15 – 69-årige (Tabel ”indkp106” og ”hfudd15”).
For uddannelsesniveau udtrækkes gruppen ”alle” og gruppen af uddannede med minimum kvu
eller bacheloruddannelse (kvu+). Herefter beregnes andel af ”kvu+” i forhold til ”alle”.
Tallene sorteres efter gennemsnitlig disponibel indkomst og der laves et X-Y plot af den sorterede
tabel. Herefter laves en regressionsanalyse og eleverne skal vurdere forklaringsgraden.
Produktet er et notat, der diskuterer relevante implikationer for uddannelses- og
arbejdsmarkedspolitik.
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Opgavetekst:
Ved en debat i Folketinget har man diskuteret, hvorvidt der er påviselig sammenhæng mellem
uddannelses- og indkomstniveau. Partierne har forskellige holdninger til det og til de mulige
konsekvenser, hvorfor et ekspertpanel er indkaldt for at afklare sagen en gang for alle.
I ekspertpanelet skal I afklare, om der i Danmark er påviselig sammenhæng mellem uddannelsesog indkomstniveau. Metoden, I skal anvende, er en regressionsanalyse på basis af datamateriale
hentet fra statistikbanken.
På basis af jeres resultater, skal I udarbejde et notat, der dels vurderer forklaringsgraden og dels
diskuterer relevante konsekvenser af den førte uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik.
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Opgave 6: Ulighed i Danmark
Niveau A & B

Formålet

Teori:

Ideen med denne opgave er dels, at eleverne lærer at
arbejde systematisk og at håndtere store
datamængder.

IØ: Indkomstfordeling, Ginikoeﬃcient, samfundsøkonomiske mål (økonomiske
politikker) International økonomi
(A/B) 2017 Systime

Desuden skal det bibringe dem en forståelse af, at
der er (store?!) regionale forskelle når det kommer til
ulighed, samt en undren over, hvad disse evt. kan
skyldes.
De skal også gerne ende med forståelsen af, at man
f.eks. ville ﬁnde stor ulighed i kommuner som Aarhus,
hvor der er en stor andel af studerende, hvis man
beregnede Gini-koefﬁcienten for hele kommunen. Ved
at udtrække den for de 40-44-årige, sikrer man et
homogent sammenligningsgrundlag.

Mat: Anvendt statistik
(grupperede data),
procentregning, indekstal,
tabeller og arealberegning
Omfang: Der afsættes 3
lektioner i IØ og 3 lektioner i
matematik

Formål er videre:
At eleverne via empiriske data træner at identiﬁcere, formulere og behandle samfundsøkonomiske
udfordringer.
At eleverne træner databehandling og anvendelse af statistik i Excel.
At eleverne arbejder med at udvikle og vurdere (innovative) løsninger via deres økonomiske teori.
At eleverne træner skriftlig fremstilling.
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Lærervejledning:
Start med at ﬁnde data og indsætte dem i tabel (matematik); databehandling og økonomisk
behandling i IØ
Beregning af Gini-koefﬁcient for en homogen gruppe, f.eks. 40 - 44 årige lønmodtagere.
Beregningerne foretages for hele Danmark og 3 kommuner: Holstebro, Ishøj og Gentofte.
1:

Udtræk fra Statistikbank.40 - 44 årige, 4 grupper: hele Danmark og de tre
kommuner.
For hver gruppe: alle indkomstklasser, antal personer og samlet udbetalt A-indkomst.
(statistikbankens tabel ”indkp106”)

2:

Beregninger: Personer pr indtægtsgruppe akkumuleres, således at det for hver
gruppe fremgår, hvor mange personer der i alt ﬁndes i denne eller de foregående
grupper. Antalstabellen omregnes til en %-vis andel.
Indkomstbeløbene pr indtægtsgruppe akkumuleres, således at det for hver gruppe
viser det samlede indkomstbeløb for denne gruppe og alle de foregående
indtægtsgrupper. Indkomsttabellen i kr. omregnes til en %-vis andel.

3:

Lorenzkurven konstrueres ud fra de to %-fordelinger.
X-aksen: 0 - 100 % personer, fordelt på indtægtsgrupper
Y-aksen: 0 - 100 % indkomst, akkumuleret indkomst pr indtægtsgruppe.

4:

Beregning af Gini-koefﬁcient, for hele Danmark og de 3 kommuner.
A: Areal under Lorenzkurven beregnes. Arealet beregnes som summen af de enkelte
intervallers arealer.
B: Areal under linjen for lige fordeling beregnes.
C: Areal mellem de to fordelingslinjer beregnes, (A-B).
Gini-koefﬁcient: C / B

5:

Udtræk fra Statistikbank: Gini-koefﬁcient for hele Danmark og de valgte kommuner.
(tabel ”ifor41”)
Sammenhold de beregnede og de udtrukne koefﬁcienter.
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Opgavetekst:
Du er af indenrigsministeriet blevet bedt om at beregne gini-koefﬁcienter for danskere mellem 40
og 44 år i nogle udvalgte danske kommuner og sammenligne dem med gini-koefﬁcienten for hele
Danmark.
Indenrigsministeren har bedt dig om at vurdere de evt. forskelle mellem kommunerne og hvad de
kan skyldes?
Hvilken forskel havde det givet, hvis man havde beregnet gini-koefﬁcienten for alle borgere i de
forskellige kommuner?
Der ønskes desuden en skriftlig anbefaling med 5 prioriterede handlingsforslag til, hvordan
uligheden evt. kan mindskes mellem kommunerne. Anvend din viden om økonomiske politikker når
du prioriterer dine handlingsforslag.
Brug evt. vedhæftede ”skabelon” til udregning af Gini-koefﬁcienten.

Du kan downloade regnearket på dette link:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1lBI-iKsIs-aa32uxMeINK0a0OL7TTadv/view?usp=sharing
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Appendiks
Vejledning til fremstilling af tabeller hos Danmarks Statistik
På dst.dk eller statistikbanken.dk ﬁnder du historiske tal fra dansk
økonomi under økonomiske nøgletal

Eksempel på tabel over BNP og Eksport fra 2007 til 2017

1
2

3
Vælg udvalgte data
Skal der vælges to faktorer anvendes ctrl og marker, skal der vælges en talrække anvendes shift
og marker

4
Tryk vis tabel

Her kan data
overføres til Excel

Her er det muligt at vælge
forskellige diagrammer
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