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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin August 2021-Juni 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier  

Uddannelse HHX  

Fag og niveau International Økonomi B  

Lærer(e) Christina Fisch-Thomsen  

Hold HH221F – International Økonomi B  

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Samfundsøkonomiske mål og nationalregnskabet 

Titel 2 Markedsmekanismen og den private sektor 

Titel 3 Konkurrenceevne 

Titel 4 Globalisering 

Titel 5 Den offentlige sektor - finanspolitik 

Titel 6 Arbejdsmarked og strukturpolitik 

Titel 7 Den finansielle sektor 

Titel 8 Makroøkonomisk landeanalyse 

Titel 9 Miljøpolitik 

Titel 10 Økonomiske skoler (meget kort)  

Titel 11 Eksamenscase 

Titel 12 PBL-oversigt  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Samfundsøkonomiske mål og nationalregnskabet 

Indhold Kernestof: 

Kap. 1, 2 og 3 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) Forlag 

Systime A/S minus appendiks 3.1 

 

Makroøkonomiske nøgletal og økonomiske balanceproblemer. 

Økonomisk vækst og international konjunkturspredning  

 

Supplerende stof: 

 

Økonomi for dummies 1: om økonomisk vækst og multiplikatorvirkningen 

Film: ”The Big Short af Adam McKay 

“Derfor gik det galt for Danmark” Finans d. 19.09.2013 

”Dansk økonomi flirter med overophedning i flere sektorer” 10. august 2021 

Jyllandsposten 

”Nyt fra Danmarks Statestik - Arbejdsløshed juni 2021” 

”Nyt fra Danmarks Statestik - Betalingsbalancen og udenrigshandel juni 2021”  

”Nyt fra Danmarks Statestik - BNP-indikator 2. kvt. 2021”  

”Nyt fra Danmarks Statestik – Forbruger- og nettoprisindeks juli 2021”  

”Nyt fra Danmarks Statestik – Offentligt kvartalsregnskab 1. kvartal 2021”  

 

 

Omfang 

 

7 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne 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 og kundskaber om fagets identitet og metodesammenhænge og af samspillet 
mellem de økonomiske delsektorer 

Identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske udfor-

dringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske 

vækst 

 

Kunne redegøre for BNP i faste priser og årets priser 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Færdighedstræning 

Gruppearbejde  
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Titel 2 

 

Markedsmekanismen og den private sektor 

Indhold Kernestof: 

Kap. 4 og 5 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) Forlag Sy-

stime A/S minus appendiks 4.1 

 

Supplerende Stof:  

 

Forskellen på uligheden i Europa og USA viser, at det ikke kun er globalisering, 

der skaber ulighed. Det er også politik” Information d. 24. februar 2018  

 

Coronakrisen har udløst historisk omvæltning i vores privatforbrug (uddrag). Ber-

lingske d. 11. september 2020 

 

Kort PBL-opgave: ”Er ulighed problematisk?”  

Kort PBL-opgave: ”Hvordan påvirkede Coronakrisen det danske privatforbrug?” 

  

Omfang 

 

5 lektioner á 95 minutter   

Særlige fokus-

punkter 

 

Eleverne skal kunne:  

Redegør for begreberne efterspørgsel og udbud 

Forklare prisdannelsen  

Redegør for forskellige indkomstbegreber, samt for forbrugs- og opsparingskvo-

ter.  

Redegøre for og analysere forklaringen på udviklingen i uligheden.  

Udarbejde et simpelt samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 

sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangs-

punkt i empiriske data 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde  

Paropgave om prisdannelse  

Paropgave om opsparing og forbrugskvoter        

Gruppeopgave - PBL                             

 

 

 

 

 

 

Titel 3 
 

Konkurrenceevne 

Indhold Kernestof: 

Kap. 9, 13, 18 og 19 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) For-

lag Systime A/S (Minus afsnit om nominel, direkte og effektiv rente)  
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Supplerende materiale:  

”Lovindgreb er vedtaget: Sygeplejerskestrejken slutter” TV-indslag TV2ØST d. 27. 
august 2021 

”Tigerspring for dansk konkurrenceevne” Jyllands-Posten d. 17 juni 2020 

”Danish Crown vil slagte færre dyr og være førende på klimavenligt kød” Fyns 
Amts Avis d. 9. juni 2021  

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene  

”Betalingsbalancen trækker udlandsformuen op” Danmarks Nationalbank d. 30. 

september 2021 

 

Økonomi for dummies: Handelsteori 

IMD World Competitiveness Yearbook 2020 (selvvalgte lande)  

 

PBL: ”Hvilke forhold påvirker et lands konkurrenceevne?”    

 

Omfang 

 

9 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Eleven 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 og kundskaber om fagets identitet og metoder 

-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske 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 

- indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, 

samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre 

fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-

nomiske forhold 

- udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-

værktøjer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Matrix-gruppearbejde  

Arbejde i grupper med udfærdigelsen af poster, der beskriver dansk handel  

Gruppearbejde med udgangspunkt i padlet.  

Tavleundervisning 

 

 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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Titel 4 
 

Globalisering og Ulighed  

Indhold Kernestof: 

Kap. 20, 21, 22, 23 og 24 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) 

Forlag Systime A/S  

Samt afsnit 8.2 omkring Fattigdom og Ulighed fra ”International økonomi 

A” Kureer, Henrik (2017) Forlag Systime A/S  

 

Supplerende stof:  

 

Oplæg af Henrik Kureer november 2021: ”Globalisering og Ulighed”  

 

”Corona-virussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder” Mandag 

Morgen d. 16. Marts 2020 

”Kaos truer de internationale forsyningskæder” Politiken d. 3. august 2021  

Film: ”Inequality for all” fra 2013. Instrueret af Jacob Kornbluth og fortalt af ame-
rikansk økonom, forfatter og professor Robert Reich. Baseret på Reichs bog Af-
tershock fra 2010 

”Verdens ulighed er den mindste i 140 år” Kristeligt Dagblad d. 23. august 2021  

”Danmark er ikke bedre til at bryde den sociale arv end USA” Berlingske d. 23. 
februar 2021 

PBL: Egen problemstilling og problemformulering, i samarbejde med engelsk og 2. 

fremmedsprog i SO4. Temaet: Ulighed  

 

Omfang 

 

16 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Elever 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 og kundskaber om fagets identitet og metoder 

-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske 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 

- indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med 

andre fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-
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nomiske forhold 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Almindelig tavleundervisning og grupparbejde  

PBL opgave  

SO4 i samarbejde med engelsk og 2. fremmedsprog. Her blev eleverne sat sammen 

i grupper med andre med samme fremmedsprog eller med engelsk som andet fag.  

 

 

Titel 5 
 

Den offentlige sektor - finanspolitik  

Indhold Kernestof: 

Kap. 7 og 8 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) Forlag Sy-

stime A/S  

 

Supplerende stof:  

Økonomi for dummies: Multiplikatoreffekten  

Vismandsportalen.dk.  

”Lippert med Overvismand Carl-Johan Dalgaard” d. 27. maj TV2 NEWS  

 

Omfang 

 

4 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Eleven skal kunne: 

- 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 rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag. 

-  fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-

nomiske forhold  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt opgaveløsning.  

 

 

Titel 6 
 

Arbejdsmarked og strukturpolitik 

Indhold Kernestof: 

Kap. 6 og 14 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) Forlag 

Systime A/S  

 

Supplerende stof:  
”Alle advarselslamper lyser: ”Det er gode jobs, som glider os af hænde”” Politiken 
d. 24. December 2021  

Økonomi for dummies: Det danske arbejdsmarked.  
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Omfang 

 

4 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

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 demonstre-
re viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

 ̶ identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske udfor-
dringer, 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/projektarbejdsform/ skriftligt arbejde 

 

 

 

 

Titel 7 
 

Den finansielle sektor 

Indhold Kernestof: 

Kap. 10, 11, 12 og 16 i ”International økonomi B”. Kureer, Henrik (2017) 

Forlag Systime A/S  

 

Supplerende stof:  

Tv-program: Anders Agger Indefra: Nationalbanken.  

 

”Nationalbanken vinder kampen om den danske krone” - Berlingske d. 8. Januar 

2016 

”Historisk optur for den lumske schweizerfranc” Berlingske Business d. 15. januar 

2016 

”Schweizerfranc eksploderer efter centralbanksbeslutning” Berlingske Business d. 

15. januar 2015 

”Topøkonomer: Prischok øger risiko for nedtur” Børsen d. 7. februar 2022 

PBL - Hvorfor var Nationalbanken i valutakrig pga. Schweiz’ valutapolitik?  

 

Omfang 

 

8 lektioner á 95 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Eleven skal kunne: 

 

- afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og der-

igennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 
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-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske 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 

- indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-

nomiske forhold  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

Matrixarbejde  

PBL opgave i grupper  

 

 

Titel 8 
 

Makroøkonomisk landeanalyse  

Indhold Kernestof: 

Kap. 17 Makroøkonomisk landeanalyse  

 

Supplerende stof:  

 

Databaser:_  
IMF - https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/Octobe 
EUROSTAT - https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/visualisation-tools 
Statistik for euroområdet: https://www.euro-area-statistics.org/statistics-

insights/growth-rates-in-housing-loans-are-steadily-increasing-in-the-euro-area?lg=da  

  
https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/growth-in-loans-to-

households-continues-to-increase-steadily?lg=da   

 

 

Omfang 

 

4 lektion á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Elever 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 og kundskaber om fagets identitet og metoder 

-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske vækst 

- anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de 

samfundsøkonomiske udfordringer 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/Octobe
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/visualisation-tools
https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/growth-rates-in-housing-loans-are-steadily-increasing-in-the-euro-area?lg=da
https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/growth-rates-in-housing-loans-are-steadily-increasing-in-the-euro-area?lg=da
https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/growth-in-loans-to-households-continues-to-increase-steadily?lg=da
https://www.euro-area-statistics.org/statistics-insights/growth-in-loans-to-households-continues-to-increase-steadily?lg=da
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- 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 relevans, 

samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre 

fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkono-

miske forhold 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, fremlæggelser  

 

 

Titel 9 
 
 

Miljøpolitik  

Indhold  Kap 19 afsnit 1-5 i ”International økonomi A” Kureer, Henrik (2017) Forlag 

Systime A/S  

 

Supplerende stof:  

 ”COWSPIRACY – The sustainability Secret” Dokumentarfilm fra 2014, af Kip 

Andersen og Keegan Kuhn  

 

“FAKTATJEK: Kød-kritisk Cowspiracy-dokumentar fifler med fakta” DR.dk d. 

13. november 2015 

 

 

Omfang 

 

3 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

  

- 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 og kundskaber om fagets identitet og metoder 

-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske 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 

- indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-

nomiske forhold 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Matrixgruppearbejde  

Tavleundervisning 

Opgaveløsning  

 

 

 

 

Titel 10 
 

Økonomiske skoler  

Indhold  Kap 19 afsnit 1-5 i ”International økonomi A” Kureer, Henrik (2017) Forlag 

Systime A/S  

 

 

Omfang 

 

1 lektion á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

  

- anvende simpel samfundsøkonomisk teori og empiri til undersøgelse af de 

samfundsøkonomiske udfordringer 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Matrixgruppearbejde  

Tavleundervisning 

Opgaveløsning  

 

 

 

 

Titel 11 
 

Eksamenscase  

Indhold Al kernestof og supplerende stof er i spil fra året er i spil.  

 

Omfang 

 

13 lektioner á 95 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

 

- afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv, og der-

igennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder 

-  identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske 

udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den 

økonomiske 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 

- indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-
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vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag. 

- fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøko-

nomiske forhold 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde - udarbejdelsen af en rapport 

 

 

 

 

 

Titel 12 
 

PBL forløb - oversigt  

Indhold 1. Kort PBL-opgave: ”Er ulighed problematisk?”  

2. Kort PBL-opgave: ”Hvordan påvirkede Coronakrisen det danske privat-

forbrug?” 

3. PBL: ”Hvilke forhold påvirker et lands konkurrenceevne?”    

4. PBL: Egen problemstilling og problemformulering, i samarbejde med en-

gelsk og 2. fremmedsprog i SO4. Temaet: Ulighed  

5. PBL: ”Hvorfor var Nationalbanken i valutakrig pga. Schweiz’ valutapoli-

tik?”  

6. PBL: Eksamensprojektet  

Omfang 

 

Ligger under de gennemførte undervisningsforløb.   

Særlige fokus-

punkter 

Progression i PBLforløb, så de i de første får en given problemstilling også med 

materialer, og til sidst så skal eleverne selv finde både problemstilling og materia-

ler, samt formulere deres egne problemformuleringer.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde med fremlæggelser  

Gennemgang på klassen  

 

 

 

 


