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Undervisningsplan 
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole 

 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau International Økonomi, niveau B 

Lærer(e) Susan Mark 

Hold HHH2A20 

 
Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Vækst og konjunkturer 

Forløb 2 Prisdannelse 

Forløb 3 Husholdninger og forbrug 

Forløb 4 Ulighed og velfærd 

Forløb 5 Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik 

Forløb 6 Den offentlige sektor 

Forløb 7 Den finansielle sektor 

Forløb 8 Finanspolitik 

Forløb 9 Konkurrenceevne, betalingsbalance og Danmarks Handel 

Forløb 10 SO4 

Forløb 11 Valuta og valutapolitik 

Forløb 12 Inflation 

Forløb 13 Polsk økonomi – makroøkonomisk landeanalyse 

Forløb 14 EU 

Forløb 15 Pengepolitik 
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Forløb 16 Indkomstpolitik 

Forløb 17 Erhvervspolitik 

Forløb 18 Eksamensprojekt 

 
Beskrivelser af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Forløb 1 
 Vækst og konjunkturer 
Indhold 

Kernelitteratur 

Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 1, 2 og 
afsnit 3.2, 3.3 og 3.4 
 
Supplerende litteratur 

• Lærernotater 
• Elevernes egne kilder 
• https://www.youtube.com/watch?v=RgemdWt3I-Y 
• Økonomisk redegørelse, maj 2021 (prognosen) 

Centrale emner og begreber 
• Økonomisk vækst 

• Den globale økonomi 

• Konjunkturer og konjunkturafsmitning 

• Samfundsøkonomiske mål 

• Målkonflikter 

• Danmarks økonomi (historisk) 

• Måling af produktion og indkomst 

• Forsyningsbalancen 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 6 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleverne skal kunne: 
• afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud-

vikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigen-
nem demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

• identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-
ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi-
ske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 

https://www.youtube.com/watch?v=RgemdWt3I-Y


 

Side 3 af 18 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne 
forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold 
med udgangspunkt i empiriske data 

• indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer 
til brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og re-
levans 
 

Særlig fokus på kvantitativ, kvalitativ og kildekritisk metode. 
Notatgenren 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Deduktivt arbejde 
Gruppearbejde 
Skriftligt produkt: Økonomisk notat 
 

Retur til forside 
 
 
Forløb 2 
 Prisdannelse 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 4 
og afsnit 7.3  
 
Supplerende litteratur: 

• Problembaserede opgaver, Systime, kommissorieopgave 1.25 om cigaret-
afgifter inklusiv kilder 
 

Indhold: 
• Efterspørgsel, inkl. efterspørgselskurver 
• Udbud, inkl. udbudskurver 
• Prisdannelsesmodellen 

 
Omfang 
 

6 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt ud-
vikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 
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fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
PBL arbejde: kommissorieopgave 
Screencast afleveres med derpå følgende mundtlige præsentationer 

 
 
 
Forløb 3 
 Husholdninger og forbrug 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 5, 
afsnit 5.1, 5.2  
 
Supplerende litteratur: 
 
Indhold: 

• Indkomster og forbrugerpriser 
• Forbrug og opsparing 
• Forbrugs- og opsparingskvoter 

 
Omfang 
 

2 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleverne skal kunne: 
• afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud-

vikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigen-
nem demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

• identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-
ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi-
ske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 

• udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne 
forklare sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold 
med udgangspunkt i empiriske data 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Øvelsesopgaver 
 

Retur til forside 
 



 

Side 5 af 18 

 
Forløb 4 
 Ulighed og velfærd 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 5 
afsnit 5.3 og kapitel 7 afsnit 7.4 
 
Supplerende litteratur: 

• Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau A”, Systime i-bog 2022, 
afsnit 8.2 

• Problembaserede opgaver, Systime, kommissorieopgave 1.6: 
https://problembaseredeopgaver.systime.dk/?id=p143 inkl. kilder 

• https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670 
• https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-og-

indkomst/formue/familiernes-formue-og-gaeld 
• Danmarks Statistik – om indkomstfordeling 

 
Centrale emner og begreber: 

• Personel indkomstfordeling 

• Velfærdspolitisk debat 
Omfang Anvendt uddannelsestid: 2 moduler á 80 minutter 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleverne skal kunne 
• identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-

ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi-
ske vækst 

• anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 

 
Udvikling af elevernes 

• Digitale kompetencer 
• Mundtlige kommunikative kompetence 
• Taksanomiske niveauer 
• Studiekompetencer: samfundsvidenskabelig metode 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
PBL Gruppearbejde 
Mundtlige oplæg ud fra ppt med efterfølgende peer feedback 
 

 
 
 
 
 
 

https://problembaseredeopgaver.systime.dk/?id=p143
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-og-indkomst/formue/familiernes-formue-og-gaeld
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-og-indkomst/formue/familiernes-formue-og-gaeld
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Forløb 5 
 Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 6, 
afsnit 6.1 og 6.2 
 
Supplerende litteratur: 

• Lærertilvirkede notater 
• https://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenu-og-

skattestruktur/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms/ 
 

Indhold: 
• Arbejdsmarkedet 
• Løndannelse 
• Arbejdsløshed 
• Årsager til arbejdsløshed 
• Arbejdsmarkedet i et internationalt perspektiv 
• Arbejdsmarkedspolitik 
• Arbejdsmarkedspolitikken i Danmark 
• Arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger i fremtiden 
 

 
Omfang 
 

6 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demon-
strere viden om fagets identitet og metoder 
 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt ud-
vikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenu-og-skattestruktur/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms/
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenu-og-skattestruktur/afgifter-provenuet-af-afgifter-og-moms/
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værktøjer. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Makkeropgave med præsentation 
Individuelle øvelsesopgaver 

 
Retur til forside 
 
 
Forløb 6 
 Den offentlige sektor 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 7, 
dog ikke afsnit 7.4 
 
Supplerende litteratur: 

 
Indhold: 

• Den offentlige sektors opgaver og størrelse 
• Den offentlige sektors udgifter 
• Den offentlige sektors indtægter 
• Den velfærdspolitiske debat i Danmark 
• Statsfinanserne 
• Den offentlige sektor og EU 

 
Omfang 
 

3 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt ud-
vikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 
 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
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Notatgenren 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Gruppeopgave 

Retur til forside 
 
 
Forløb 7 
 Den finansielle sektor 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 
11, afsnit 11.2-11.4 
 
Supplerende litteratur: 

• https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale 
Indhold: 

• Nationalbanken 
• Banksystemet 
• Obligationer og obligationslån 
• Renten 

 
Omfang 
 

2 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demon-
strere viden om fagets identitet og metoder 
 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt ud-
vikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 
 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer. 
 

https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
CL struktur med roller 
Elev-undervisning 

Retur til forside 
 
 
Forløb 8 
 Finanspolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 8 
 
Supplerende litteratur: 

• Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau A”, Systime i-bog 2022, 
afsnit 8.3 

• Nordic Outlook fra Danske Bank, oktober 2021 – analyse af norsk økonomi 
• Faktaark om offentlige finanser og finanspolitik i Danmark 2020-2022, fra 

Finansministeriet 
Indhold: 

• Finanspolitik 
• Keynes 
• Finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer 
• Finanspolitik og EU 

Omfang 
 

6 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Øvelsesopgaver med rettegrupper 
CL struktur: møde på midten 
Skriftlig opgave om norsk økonomi med anbefaling af optimal finanspolitik 
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Forløb 9 
 Konkurrenceevne, betalingsbalance og Danmarks handel 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 9, 
18, 19 og 20.1 samt 20.2 
 
Supplerende litteratur: 

• Problembaserede opgaver, Systime, PBL opgave inkl. kilder 
• https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-

center/rankings/world-competitiveness/ 
• Forklaring af ”competitiveness criteria” fra IMD 
• https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/106057 
• Økonomisk Redegørelse December 2021 
• Notat om Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2021 – fra Danmarks Nati-

onalbank 
 
Indhold: 

• Priskonkurrenceevne 
• Den strukturelle konkurrenceevne, herunder den institutionelle konkur-

renceevne og konkurrencestaten 
• Porters diamant 
• Danmarks handel 
• Betalingsbalanceregnskabet med fokus på bblp 
• Globalisering (ganske lidt – og kun induktivt) 

Omfang 8 moduler á 80 minutter 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demon-
strere viden om fagets identitet og metoder 
 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning: Betalingsbalancen 
Induktivt arbejde i grupper vedr. KE inkl. opgave med elev-fremlæggelser samt 
Danmarks handel 
PBL opgave med gruppe oplæg 

 
 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/106057


 

Side 11 af 18 

 
Forløb 10 
 SO4 Matematiske modeller og økonomisk analyse med ud-

gangspunkt i transportbranchen 

(særskilt projektbeskrivelse) 
Indhold Tværfagligt samarbejde med matematik og VØ. 

 
I IØ er kernestoffet: 
Forsyningsbalancen, samfundsøkonomiske mål med særligt fokus på økonomisk 
vækst, Finanspolitik og finanspolitiske multiplikatorer, måling af produktion og 
indkomst. 
I matematik arbejdes der med beregning af multiplikatorer. 
Økonomiske sammenhænge afprøves desuden vha. regressionsanalyse. 
 
I virksomhedsøkonomi arbejdes der med analyse af DSV. Regnskabsanalyse med 
fokus på de samfundsøkonomiske årsager til påvist udvikling. 
 

Omfang 
 

20 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL arbejde i grupper 
Synopsis samt mundtlig præsentation 

Retur til forside 
 
 
Forløb 11 
 Valuta og Valutapolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 10 
og 13, afsnit 13.1 
 
Supplerende litteratur: 
 
Indhold: 

• Valutakursen 
• Valutakurssystemer 
• Valutasamarbejde i EU 
• Danmark og euroen 
• ERM2 samarbejdet 
• Den effektive kronekurs 
• Valutapolitik, herunder devaluering og revaluering 
• Valutapolitik i Danmark 
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Omfang 
 

3 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling set i 
et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Individuelle repetitionsopgaver 

Retur til forside 
 
 
 
Forløb 12 
 Inflation 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 
16 
Supplerende litteratur: 

• Danmarks Statistik 
• Artikler om pandemiøkonomi 
• Lærertilvirket notat 

Indhold: 
• Hvad er inflation 
• Årsager til inflation 
• Bekæmpelse af inflation 

Omfang 3 moduler á 80 minutter 
Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Øvelsesopgaver og test (interaktiv quiz på Systime) 
Selvstændig informationssøgning på Statistikbanken 
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Forløb 13 
 Polsk økonomi – makroøkonomisk landeanalyse 
Indhold 

Kernelitteratur: 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 
17 

Supplerende litteratur: 
• https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-

profiles/poland_da 
• https://data.oecd.org/poland.htm 
• https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 
• https://www.altinget.dk/artikel/redaktoer-om-polsk-valg-for-dem-der-

vil-det-europaeiske-samarbejde-er-det-her-et-katastrofevalg 
• www.worldbank.org 
• Elevernes egne kilder 
• Lærernotat 

 
Centrale emner og begreber: 

• Makroøkonomiske nøgletal og landeanalyse 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 3 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter Faglige mål: 

Eleverne skal kunne:  
 
̶ identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst  
Problembehandlingskompetencen består i elevens evne til, ved hjælp af kundskaber og 
færdigheder, at kunne identificere, formulere og løse problemer der knytter sig til den 
offentlige sektor, virksomhedernes og husholdningernes økonomiske beslutninger. 
Denne kompetence omfatter endvidere evnen til at kunne konsekvensvurdere alterna-
tive beslutninger.  
̶ anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer  
Modelleringskompetencen består af elevernes evne til, ved hjælp af kundskaber og 
færdigheder, at kunne anvende simple økonomiske teorier og modeller herunder mo-
deller, der beskrives matematisk. Kompetencen omfatter desuden evnen til at være 
kritisk over for de resultater anvendelsen af modellerne fører frem til.  
̶ udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sam-
menhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i 
empiriske data 
Ræsonnementskompetencen består i elevernes evne til, ved hjælp af kundskaber og 
fær-digheder, på den ene side at kunne følge og bedømme et økonomisk ræsonne-

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/poland_da
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/poland_da
https://data.oecd.org/poland.htm
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
https://www.altinget.dk/artikel/redaktoer-om-polsk-valg-for-dem-der-vil-det-europaeiske-samarbejde-er-det-her-et-katastrofevalg
https://www.altinget.dk/artikel/redaktoer-om-polsk-valg-for-dem-der-vil-det-europaeiske-samarbejde-er-det-her-et-katastrofevalg
http://www.worldbank.org/
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ment, herun-der kunne vurdere sammenhængen mellem en række økonomiske forhold 
grafisk, verbalt og matematisk. På den anden side består kompetencen i at kunne gen-
nemføre et økono-misk ræsonnement. 
-fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold  
Kommunikationskompetencen består i elevernes evne til, ved hjælp af kundskaber og 
færdigheder, dels at kunne sætte sig ind i og fortolke andres økonomiske udsagn og 
tekster, dels at kunne udtrykke sig på forskellige måder om samfundsøkonomiske for-
hold over for forskellige kategorier af modtagere.  
 
̶ udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer.  
Redskabskompetencen består i elevernes evne til, ved hjælp af kundskaber og færdig-
he-der, at kunne udvælge og anvende relevante matematiske og digitale redskaber i 
forbindelse med indsamling, behandling og formidling af økonomiske forhold. 
 
Derudover er der i dette forløb fokus på den kvantitative metode. 
Eleverne skal desuden arbejde primært deskriptivt med udvalgte Polens makroøkono-
miske situation. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Kort introduktion af opgaven og kernestof. 
Mundtlig gruppe præsentation med brug af ppt. Tydelig og grundig feedback fra 
lærer.  
 

Retur til forside 
 
 
Forløb 14 
 EU 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, afsnit 
25.3, 7.6, 8.5, 10.4, 10.5 og 10.6 
 
Supplerende litteratur: 

• https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold 
 
Indhold: 

• DIM 
• Den sociale dimension i EU 
• Den offentlige sektor og EU 
• Finanspolitik og EU 
• Valutasamarbejdet i EU 
• Danmark og euroen 
• ERM 2 

Omfang 4 moduler á 80 minutter 

https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold
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Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demon-
strere viden om fagets identitet og metoder 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 
indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug 
for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt ud-
vikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 
 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
 
Almentdannende sigte: 
At klæde eleverne på til at skabe holdninger til EU og DIM skabt ikke på følelser 
men på fakta. At de kan argumentere for deres holdninger og debattere 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Selvstændigt notearbejde 
Øvelsesopgaver 
Debat på klassen efter mundtlig præsentation 

Retur til forside 
 
 
Forløb 15 
 Pengepolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 
12 
 
Supplerende litteratur: 

 
Indhold: 

• Stram og lempelig pengepolitik 
• Pengepolitiske instrumenter 
• Pengepolitikken i Danmark 
• Pengepolitik og EU 

Omfang 
 

 moduler á 80 minutter 
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Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 

 
 
Forløb 16 
 Indkomstpolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel  
 
Supplerende litteratur: 

 
Indhold: 

•  
Omfang 
 

 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 
udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forkla-
re sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-
punkt i empiriske data 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 
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Forløb 17 
 Erhvervspolitik 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2017, kapitel 
12 
 
Supplerende litteratur: 
Indhold: 

• Typer af erhvervspolitik 
 

Omfang 
 

1 modul á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: Eleven skal kunne: 
 
anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de sam-
fundsøkonomiske udfordringer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Øvelsesopgaver 

 
Retur til forside 
 
 
Forløb 18 
 Eksamensprojekt 

(se særskilt projektbeskrivelse) 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022 
 

Omfang 
 

 15 moduler á 80 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL arbejdsformen 
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 Miljøpolitik og klimapolitik, Teorier om handel, frihandel 

contra protektionisme samt internationale organisationer 
Indhold 

Kernelitteratur 
Kureer, Henrik: ”International Økonomi – Niveau B”, Systime i-bog 2022, kapitel 
15 samt 22-24 

 
Omfang 
 

Ingen primær undervisning, men selvstudie og inddragelse i andre emner 

Særlige fo-
kuspunkter 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 
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