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Forløb 1 Den offentlige sektor og velfærdsmodeller 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi B (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

 
Kapitel 7 

Kapitel 8 

 

Det økonomiske kredsløb med 

husholdninger, virksomheder, finansiel og offentlig sektor samt udland- 
et. 

Forskelle mellem den universelle skandinaviske, den selektive cen- 

traleuropæiske og den 
residuale liberale velfærdsmodel, fordele og ule- 

mper herved samt velfærdsstatens udfordringer og finansiering. 

Brug 

af finanspolitik 

Omfang 8 lektioner / 6 timer 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fremlæggelser 

PBL 

Gruppearbejde 
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Forløb 2 Arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi B (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

 
Kapitel 6 

Kapitel 14 

 

Arbejdsstyrkens størrelse, 

forskellige ledighedsbegreber, arbejdsmarkedets delmarkeder og indgr- 
eb heri. 

Strukturpolitik arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik. 

Man- 

ge elever har en forforståelse for arbejdsmarkedet hjemmefra eller gen- 
nem fritidsjobs, som man kan tage afsæt i. 

 

Gennemgang 
Opgaver på klas- 

sen. 

Fremlæggelser. 

Omfang 8 lektioner / 6 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 
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Forløb 3 Betalings- og kapitalbalancen 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi B (læreplan 2017) 

Forfa- 
tter: Henrik Kureer 

Kapitel 9 

Det økonomiske kredsløb med husholdnin- 

ger, virksomheder, finansiel og offentlig sektor 
samt udlandet. 

At kun- 

ne få et hurtigt overblik over et lands økonomi ved at læse forsynings- 

balance samt 
nøgletal som BNP-vækst, arbejdsløshedsprocent, inflati- 

on, saldo på betalingsbalancens løbende poster/kapitalbalancen, 

de off- 

entlige finanser/den offentlige gæld, renteniveau og 
lønniveau på dansk 

og på engelsk. 

Ud fra nøgletallene sættes eleverne i stand til at kun- 
ne se på forskellige samfundsøkonomiske mål og derved forstå, hvad 

der kendetegner en sund samfundsøkonomi, samt forstå de indbyrdes samm- 

enhænge mellem målene og eventuelle indbyrdes konflikter. 
At kunne få 

et hurtigt overblik over et lands økonomi ved at læse forsyningsbalance 

samt 

nøgletal som BNP-vækst, arbejdsløshedsprocent, inflation, saldo 

på betalingsbalancens løbende poster/kapitalbalancen, de offentlige fi- 
nanser/den offentlige gæld, renteniveau og lønniveau på dansk og på en- 

gelsk. 

Omfang 6 lektioner / 4.5 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Brug af Danmarks statistik og bearbejdning af tal 

Fremlæggelse 

Gruppearbejde 
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Forløb 4 Valuta, den finansielle sektor, inflation og pengepolitik 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

 
Kapitel 10 

Kapitel 11 

Kapitel 12 

Kapitel 13 

Kapit- 
el 14 

Kapitel 16 

 

Det økonomiske kredsløb med husholdninger, virksomhe- 
der, finansiel og offentlig sektor 

samt udlandet. Prisdannelse på fors- 

kellige markeder såsom løndannelse, rentedannelse og 
valutakursdannels- 

e. 

At kunne få et hurtigt overblik over et lands økonomi ved at læse 

forsyningsbalance samt 
nøgletal som BNP-vækst, arbejdsløshedsprocent, 

inflation, saldo på betalingsbalancens løbende poster/kapitalbalanc- 

en, de offentlige finanser/den offentlige gæld, renteniveau og lønnive- 

au på dansk og på engelsk. 
Ud fra nøgletallene sættes eleverne i stand 

til at kunne se på forskellige samfundsøkonomiske mål og derved forst- 

å, hvad der kendetegner en sund samfundsøkonomi, samt forstå de indbyr- 

des sammenhænge mellem målene og eventuelle indbyrdes konflikter. 
 

 

Omfang 30 lektioner / 22.5 timer 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

PBL 

Fremlæggelser 
Informationssøgning 

Gruppearbejde 
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Forløb 5 Miljøpolitik 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi 5 (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

Miljøpolitik 

 
Kapitel 15 

https://www.dr.dk/drtv/ep- 

 

Gruppefremlæggelser 
Opgav- 

er. 

 
UNDERVISNINGEN ER I HOVEDTRÆK FOREGÅET VIRTUELT VIA TEAMS. 

Omfang 8 lektioner / 6 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 

Samarbejde mellem IØ og VØ 
PowerPoint 

http://www.dr.dk/drtv/ep-
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Forløb 6 Strukturpolitik og konkurrenceevne 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi b (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og konkurrencee- 
vne 

 

Kapitel 14 

Kapitel 18 
Kapitel 19 

Kapitel 20 

 

Brug af arbejdsmarke- 
dspolitik, erhvervspolitik og målkonflikter. 

 

VIGTIGT: UNDERVISNING FO- 

REGÅET PÅ TEAMS VIRTUELT INDTIL CA. 15.3. 

Omfang 22 lektioner / 16.5 timer 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fremlæggelser 

PBL 

Gruppearbejde 

Statistiksøgning 
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Forløb 7 Makroøkonomisk landeanalyse 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi B (læreplan 2017) 

Forfa- 

tter: Henrik Kureer 

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og konkurrencee- 
vne 

 

Kapitel 17 

- Tag temperaturen på et lands økonomi 
- Hvordan klar- 

er landet sig lige i øjeblikket? 

- Er landet inde i en højkonjunkt- 

ur? 
- Hvordan udvikler inflationen sig? 

- Har landet en sund økonomi? 

 
 

Makroøkonomiske nøgletal. 

 

De makroøkonomiske nøgletal er centrale 

i en såkaldt makroøkonomisk landeanalyse, 

hvor man prøver at skabe et 
øjebliksbillede af tilstanden i et lands samfundsøkonomi. 

Centrale nøg- 
letal er BNP-vækst, arbejdsløshed, inflation m.v. 

Omfang Ingen lektioner 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Synopsis 

Rapportskrivning 

Fremlæggelse 

PBL 
Gruppearbejde 

 


