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Vejledning og elevopgave til film 7 ”Økonomi på formler” 

 Udkast dato 28122019  -  mangler sproglige korrektioner og det endelige materiale valg 

Formålet 

Formålet med denne film er, at eleverne skal arbejde med matematikken  

Kernestof 

Samfundsfag/Internationaløkonomi 

• Finanspolitik og nationalregnskabsligningen 

• Formuleringskompetencen i et notat 

 

Matematik 

• Matematisk modellering 

• Ræsonnementskompetencen 

• Konvergens og divergens af rækker 

 

 

Omfang 

Opgaven kan med fordel gives til elever der har særlig lyst til at dyrke matematik i økonomi eller økonomi i 

matematik. Der skal afsættes 6 timer til løsning af opgaverne. 

 

Produktet 

Eleverne skal først udlede multiplikatoren, som derefter anvendes i et notat at klæde finansministeren på 

til at træffe et valg omkring hvad der bedst stimulere dansk økonomi bedst. Tilsidst kan de dygtigste elever 

arbejde mere grundlæggende med det matematiske begreb rækker.  
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Opgavetekst 

 

 

A) På baggrund af filmen skal du matematisk udlede formlen for den simple multiplikator 

 
, hvor c er den marginale forbrugskvote og t den marginale skattesats 

I din udledning er det vigtigt at du forholder dig til størrelsen af de indgående variable, samt 

de svagheder modellen har. 

 

B) Hvad stimulerer dansk økonomi mest - skattelettelser i toppen eller skattelettelser i bunden? 

Med udgangspunkt i den ovenstående formel skal du skrive et notat til finansministeren, hvor 

du klæder ministeren fagligt på til at fremlægge en skattereform.  

Du skal lave relevante beregninger. 

 

Mangler en tabel med relative forbrugskvoter Bilag 1 

 

Til A+ eleven 

        C)   En matematisk række som multiplikatoren kan enten divergere eller konvergere. 

Med inddragelse af bilag 2 og (3?) skal du undersøge om den række som multiplikatoren er 

konvergere eller divergere.  
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Bilag 1 

Tabel fra samfundstatistikken omkring socialgrupper og marginale forbrugskvoter 

 

 

Bilag 2 

http://matematikfilosofi.ruc.dk/slides04_raekker.pdf 

Forelæsningsslide fra RUC omkring ræ 

 

 

Bilag 3 

http://www.lr-

web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem2download/HEM2_SR_14_mat_og_samf.pdf 

s. 18ff  -  men der er kopiright på !!!! 

 

 

Bilag 4 

Bachelorprojekt Københavns universitet 

https://media.altandetlige.dk/public/editor/b0/29/2987_5e5f.pdf 
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