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Indledning
I forbindelse med reform 2017 af gymnasierne blev de kvantitative metoder føjet til kernestof
International Økonomi. Det blev vedtaget at der kræves Matematik B for at få international
økonomi på A-niveau. Samtidig blev det i fagbilaget tydeliggjort at der stilles mere eksplicitte krav
til den kvantitative analyse:
̶ komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse
o Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks
o Brug af lineære funktioner
o Simpel databehandling i regneark
o Fortolkning af resultater fra statistiske analyser.
Kilde: Fagbilag IØ A
Fagkonsulentens oversigt over opgaver og opgavetyper i international økonomi står der blandt
andet følgende:
1. Fortolkning af regression
a. Hvad kan være forklaringen på relationen mellem begreberne som r viser
b. 𝑟 " og forklaringsgrad
Kilde: Opgavetyper v. Fagkonsulenten
Mange lærere udtrykker bekymring ved tanken om at anvende regressionsanalyse som et
økonomisk værktøj. Diskussionerne handler ofte om at
•
•
•

Eleverne synes det er for svært
Lærerne er uvante med at bruge tal på den måde i undervisningen
Vi skal ikke undervise i matematik

Bekymringerne er helt relevante og dette papir er et forsøg på at skabe et overblik over hvordan
man kan forstå det eleverne skal kunne, hvordan man kan undervise i det og hvad vi ikke behøves
at undervise i.
Jeg opfatter det som en meget stærk udvikling at vi i faget tager en kvantitativ analyse til os, fordi
det styrker elevernes forståelse af hvad en økonom (også) laver og fordi det giver et mere helt
billede af hvad det betyder at læse økonomi på en videregående uddannelse.

At lade eleverne arbejde med at gennemføre regressionsanalyse giver rigtig god mening fordi
arbejdet med at finde tal og gennemføre regressionsanalysen også giver eleverne et billede af
hvad kvantitative analyser kan og måske endnu vigtigere hvad de ikke kan.
Man kan samle ved at sige at spørgsmålet:
Skal vi så undervise i matematik?
Kan besvares med:
Njae nej det skal vi jo ikke, for det gør matematiklærerne. Men matematiklærerne forventes at
inddrage økonomiske sammenhænge i matematik så kan vi vel også bruge kvantitative metoder i
international økonomi. Det giver god mening af vi bruger kvantitative metoder til at undersøge om
en teori holder og kvalificere diskusisionen af i hvilken udstrækning teorien holder.

Regressionsanalyse vs tendenslinje
Der er generelt forskel på en regressionsanalyse og en tendenslinje om end den matematiske
formel er den samme.
Regressionsanalyse er at sætte to variable sammen så man har en forklarende variabel og en
forklaret variabel. Der skal således være en økonomisk størrelse der forklarer en anden. Man kan
således sige at udviklingen i BNP er forklarende variabel til udviklingen i importen.1
Tendenslinje er et bud på hvilken trend der er i en udvikling. Her har vi kun en økonomisk variabel
og tiden bliver så brugt som ”forklaring”. Man kan således finde gennemsnitlig procentvis stigning
i BNP over tid i et land f.eks. 2,5 ved at bruge tid som den forklarende variabel. Ligeledes kunne
væksten i importen på årsplan i samme land blive målt til at være 5%.
Analysen i undervisningen og i mundtlig og skriftlig eksamen
Der findes rigtig mange gode matematiklærere og gode videoer på youtube og andre steder som
fortæller hvordan den gode regressionsanalyse gennemføres i excel eller i andre matematiske
hjælpeprogrammer

Teori
Det her er et af de to steder for fagligheden i international økonomi kommer tydeligst til udtryk.
Her kan eleverne vise en grundforståelse af de økonomiske sammenhæng. Teorien angiver netop
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Som det bliver brugt i typeopgave 1 i international økonomi fra 2018.

hvordan eleverne kan forvente at en faktor hænger sammen med en anden. Der er to faktorer vi
bruger her
1. r-værdien (også kaldet korrelationskoefficient i matematikerkredse) fortæller i hvilket
fortegn der er i relationen mellem to variable
2. r2 (også kaldet determinationskoefficient i matematikerkredse) fortæller i hvilken grad den
ene faktor forklarer den anden – under forudsætning af at teorien passer –
korrelationskoefficienten fortegn er som forventet.

Tænkelige regressionsanalyser
•

•
•

Sammenhængen mellem renteniveau og forbrug: Her vil man forvente en negativ
sammenhæng. Hvis renten stiger falder det private forbrug. Hvis renten falder stiger det
private forbrug. I praksis vil denne sammenhæng kunne være svær at se da begge faktorer
hænger sammen med konjunkturerne og begge har tendens til at svinge med samme
fortegn som konjunkturerne
Sammenhæng mellem BNP i faste priser og beskæftigelse: Her vil man forvente en positiv
sammenhæng. Hvis BNP stiger, stiger beskæftigelsen. Hvis BNP falder, falder
beskæftigelsen. Denne sammenhæng vil man ofte kunne se i tallene
Sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og GINI-koefficienten: Her er der nok en negativ
sammenhæng. Jo større BNP pr. indbygger jo lavere GINI-kofficient, men sammenhængen
er der ikke enighed om – heller ikke blandt økonomer. Der er argumenter for at der både
kan være en positiv og en negativ sammenhæng.

Selve talbehandlingen
Der er ikke noget krav om at eleverne skal kunne gennemføre en regressionsanalyse ved den
skriftlige eksamen. Men pædagogisk vurderer jeg at det kan give rigtig god mening at lade
eleverne gennemføre en eller flere regressionsanalyser i undervisnings og projektsammenhæng.
Ved at gøre dette opfatter jeg at eleverne får en bedre fornemmelse af hvad en
regressionsanalyse fortæller og måske mere vigtigt hvad den ikke fortæller.
Fortolkningen af tallene
Fortolkningen af tallene i en regressionsanalyse giver anledning til en ret tung faglig diskussion. I
en ren naturvidenskabelig matematisk sammenhæng vil fortolkningen af r2 være at hvis værdien
er over 0,95 så er der en sammenhæng mellem de to variable. Er den under 0,95 er der ingen
sammenhæng og vi kan gå videre til næste undersøgelse.
I samfundsvidenskaberne er relationerne mere komplekse. Her bliver begrebet ”forklaringsgrad”
ofte brugt som r2. Det fortæller at hvis vi har en gyldig teori om en sammenhæng og
undersøgelsen giver en r2 på 0,61 kan det udtrykkes at ”61% af Y forklares af X”.
Hvis man mener at jo højere vækst der er i ret samfund jo højere bliver inflationen, så vil en
regressionsanalyse med vækst på x-aksen og inflation på y-aksen måske give en r2 på 0,55 og man
kan konstatere at 55% af inflationen forklares af den økonomiske vækst”.

Tallene der kan fortolkes i regressionsanalyse er:
r: Udtrykker hvilken form for sammenhæng der er – altså om teorien passer. Havde man således i
regressionsanalysen med inflation og økonomisk vækst fået en værdi for r på -0,7 ville det indikere
at jo højere vækst jo lavere inflation og så ville det være uinteressant at r2 bliver 0,49 for teorien
kan i dette tilfælde afvises.
r2:
0,95 og derover: Meget stærkt resultat og den forklarende variabel er meget central i forklaringen
af den forklarede variabel
0,66(?) til 0,95: Tydeligt resultat og den forklarende variabel betyder en del i forklaringen af den
forklarede variabel
0,4(?) til 0,66(?): Usikkert resultat og den forklarende variabel kan have en betydning i forklaringen
af den forklarede variabel
Under 0,4(?): svagt resultat: Den forklarende variabel kan ikke i undersøgelsen siges at have
væsentlig betydning i forklaringen af den forklarede variabel.

Hvad kan vi forvente af en elev der går til eksamen i 3G
Eleven har et vist kendskab til teori i international økonomi: Teori handler om:
•
•

Begreber: eleven forventes at kende til størrelser som forbrug, opsparing,
betalingsbalance, økonomisk vækst og mange andre størrelser
Kausalitet: Hvilken sammenhæng er der mellem faglige begreber. Hvordan påvirker de
hinanden? At vi bruger teori til at forklare hvad der er ”bare er samvarians” og hvad der er
kausale sammenhænge.

Den gode elev er i stand til at gennemføre en analyse og diskussion af følgende i forbindelse med
en regressionsanalyse til eksamen:
En analyse af hvilken teori der ligger til grund for undersøgelsen og i hvilken grad teorien
understøttes af de fundne talværdier for r og r2.
En diskussion af teorien og de brugte tal i relation til andre forklaringsvariable og hvor
underbygget kausaliteten er i det materiale der ligger som bilag og de tekster der er læst i
forbindelse med undervisningen.

Bilag 1 Eksempler fra STX-samfundsfag
Jan Adsbøl Pedersen har tidligere samlet opgaver fra samfundsfag A på STX. De kommer her:

