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Vejledning og elevopgave til film 3 ”ADAM-modellen” 

 

Formålet 

 

Kernestof 

 

Samfundsfag/Internationaløkonomi 

• Finanspolitik 

• Den offentlige sektor 

• Produktion og indkomst 

• Økonomiske skoler 

 

Matematik 

• Opbygning af en multiplikator 

• Multiple regression 

 

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 opgaven 

 

Produktet 

Præsentation i klassen af ADAM – en økonomisk regnemodel – hvordan virker den? 
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Opgavetekst 

I filmen forklarer Kontorchef Asger Olsen hvorfor og hvordan ADAM opstod som model. Modellen er meget 

kompleks og er ikke lige til at anvende uden stor modelindsigt. I skal derfor prøve at kigge på dele af 

modellen. I perioden før 2007 var der en positiv korrelation mellem forbrugskvoten og Formue/forbrug 

 

Undersøg om det samme gælder for perioden efter 2007. 

I undersøgelsen skal indgå en kort redegørelse over den førte finanspolitik i perioden og begreberne 

multiplikator- og finanseffekt.  

A) En analyse af effekten på BNP og beskæftigelsen af de finanspolitiske tiltag. Vurder fordele og 

ulemper af ved de enkelte finanspolitiske tiltag. 

 

B) Opstil og analyser en matematisk model til bestemmelse af multiplikatoreffekten. 

Diskuter anvendelse af matematisk modellering til beskrivelse af effekterne af finanspolitik 

 

Til A+ eleven 

        C)    Analyser ved brug af en regressionsmodel hvilke faktorer der påvirker forbruget i Danmark 
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Data til denne undersøgelse findes i nationalregnskabet. Hjælp til dataudtræk se nedenstående 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/12/nyt-notat-om-opdaterede-finanseffekter 

 

 

 

Inspiration til at lave egne tabeller 

Dan dine egne tabeller fra Danmarks Statistik. På dst.dk eller statistikbanken.dk finder du historiske tal fra 

dansk økonomi under økonomiske nøgletal 

 

Eksempel på tabel BNP og Eksport fra 2007 til 17 

https://mediehuset-kbh.dk/
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Vælg udvalgte data  

Skal der vælges to faktorer, så anvendes ctrl-tasten (win) og marker, skal der vælges en talrække anvendes 

shift-tasten (win) og marker. 

 

Tryk vis tabel 

 

 

Her kan data overføres til Excel                                                Her er det muligt at vælge forskellige diagrammer 
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