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Undervisningsbeskrivelse 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Juni 2022 

 

Institution Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau International økonomi B 

Lærer(e) Anders Michael Pedersen 

Hold HH221D 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 National økonomi og metode 

 

Titel 2 Global økonomi 

  

 

 
Oversigt over PBL-forløb 
 

Titel 1 Danmarks økonomi lige nu 

Titel 2 Ulighed (SO4) 

Titel 3 Arbejdskraftens fri bevægelighed 

Titel 4 Danmark og globaliseringen 

 
Endvidere er der et antal gange kortvarigt arbejdet med at etablere problemformuleringer ud fra 

en artikel eller et fjernsynsklip.
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 1 

 

National økonomi og metode 

 

Indhold Kernestof: 

Henrik Kureer/Systime: International økonomi B, kapitler: Kap. 1, 2, 3 (ikke appendiks 3.1), 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 (ikke udregning af direkte rente), 12, 13, 14, 16, 17. Kapitel 27 (Økonomisk metode) er 

løbende inddraget i undervisningen.  

 

Henrik Kureer/Systime: International økonomi A, kapitler: 19 (økonomiske skoler), afsnit 19.4, 19.5 

og 19.6  

 

Supplerende stof: 

Diverse større og mindre klip fra dagblade, radio, TV, internet (fra en overskrift på en artikel til lidt 

større artikler, fra klip fra DR1 Orientering og TV-avisen til hele dokumentarfilm. 

 

Særlige  

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket: 

• Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet, herunder prisdannelse 

• Arbejdsmarkedet, 

• Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 

• Makroøkonomiske nøgletal 

• Vækst og konjunkturer 

• Økonomiske politik og -skoler: ubalancer, afvejninger og effekter 

• Velfærdsmodeller 

• Kvalitativ og kvantitativ metode 

 

I forbindelse med ovennævnte er der arbejdet med nedenstående: 

• Redegøre for og analysere udviklingen i dansk og international økonomi ud fra makroøkonomi-

ske nøgletal. 

• Redegøre for og analysere økonomiske balanceproblemer 

• Redegøre for de samfundsøkonomiske mål og mulige målkonflikter ml. disse. 

• Anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammen-

hænge. 

• Vurdere samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb 

• Analysere, vurdere og perspektivere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillin-

ger. 

• Redegøre for de vigtigste nationalregnskabsbegreber (forsyningsbalancen). 

• Indkomster, forbrug og opsparing. 

• Virksomhedsstrukturen i Danmark. 

• Den offentlige sektors opbygning, opgaver, indtægter og udgifter. 

• Skattesystemets opbygning. 

• Velfærdsdebatten i Danmark. Udfordringer og løsningsmuligheder. 

• Efterspørgsel og udbud. 

• Indgreb i prisdannelsen. 

• Årsager til inflation og bekæmpelse af inflation. 

• Betalingsbalancen, kapitalposter og kapitalbalancen. 

• Valutakursdannelse – indgreb i valutakursdannelsen. 
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• Den finansielle sektors opbygning inkl. ECB (kort). 

• Efterspørgsel og udbud af arbejdskraft. 

• Løndannelse. 

• Arbejdsløshed og arbejdsløshedsformer. 

• Arbejdsmarkedspolitiske instrumenter. 

• Erhvervspolitik.  

• Muligheder og begrænsninger for finans-, penge-, valuta-, og indkomstpolitik. 

• Økonomiske skoler (fra Kureers IØ-A-bog, kapitel 19)  

   

Væsentligste  

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelser, skriftligt arbejde i form af power-point-

præsentationer og eksamensprojekt. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Global økonomi 

Indhold Henrik Kureer/Systime: International økonomi B, kapitel: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Ikke afsnit 

25.2), 26. Kapitel 27 (Økonomisk metode) er løbende inddraget i undervisningen 

 

Supplerende stof: 

Diverse større og mindre klip fra dagblade, radio, TV, internet (fra en overskrift på en artikel til 

lidt større artikler, fra klip fra DR1 Orientering og TV-avisen til hele dokumentarfilm. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Fra læreplanen for faget er følgende kernestof dækket:  

• Globalisering: Handel, arbejdsdeling og ulighed 

• Økonomisk samarbejde i EU 

 

I forbindelse med ovennævnte er der arbejdet med nedenstående: 

• Verdenshandelens udvikling, fordeling på regioner og lande og produkter, herunder den 

internationale arbejdsdeling og nutidige og fremtidige økonomiske magtcentre. 

• Udviklingen i Danmarks udenrigshandel. 

• Globaliseringens årsager og konsekvenser og dens betydning for Danmark. 

• Anvende viden om faktorer, der indgår i et lands konkurrenceevne.  

• Anvende viden om teorier om handel, frihandel kontra protektionisme. 

• Anvende viden om det internationale økonomiske samarbejde, både i EU og globalt. 

• Forskelle i levevilkår i lande på forskellige udviklingstrin samt analysere tabeller, diagram-

mer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelser, skriftligt arbejde i form af power-

pointpræsentationer og eksamensprojekt. 

 

 


