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Matsamf Thomas Schausen Hent PDF Forlaget skriver: Matsamf behandler en række emner, som står centralt
i læreplanerne for de to fag, og som egner sig specielt godt til samarbejdet mellem de to fag. Det centrale
omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, hvor samfundsfag

verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt at bygge matematiske modeller.
Modellerne er så enkle, at de kan forstås af gymnasieelever.

Bogen inddrager følgende emner:
Matematisk modellering, som ser på, hvordan matematisk modellering kan bidrage til øget forståelse af

samfundet.
Økonomisk  ulighed,  som beskrives ved hjælp af Lorenzkurven og Ginikoefficienten.

Chi-i-anden test med inddragelse af metodiske begreber som hypotese, kausalitet, udregning af p-værdi samt
opstilling og fortolkning af en Q-tabel.

Nationalregnskabsligningen og multiplikatoren, som i tre kapitler gennemgår algebraisk udledning,
simulering i regnearksmodel og udledning ved hjælp af kvotientrækker.
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