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Forløb 1: Introduktion til international økonomi 
 

Forløb 1 Introduktion til international økonomi 

Indhold Grundbog (i-bog) International Økonomi B af Henrik Kureer Kapitel 1 
Global økonomi 

 
Fokus på: 
Hvad forstår man ved stabil økonomisk udvikling, høj- og lavkonjunktur? 
(udviklingen i BNP) 
Historiske økonomiske 

kriser fra 60erne og frem med fokus på finanskrisen, 

 
Regne indekstal og procentvis ændring 

Omfang 4 lektioner / 3 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde Informationssøgning 
Anvende Excel til udregning af indekstal og procentvis ændringer 

  



Side 2 
 

Forløb 2: Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 
 

Forløb 2 Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet samt arbejdsmarkedet 

Indhold Grundbog (i-bog) International Økonomi B af Henrik Kureer (læreplan 2017) Kapitel 
2 
Kapitel 3 

Kapitel 4 
Kapitel 5 
Kapitel 6  

 
Fokus på 
Samfundsøkonomiske mål for Danmarks økonomi og kort belyse den økonomiske 
udvikling i Danmark de seneste år. 
Produktionen og den indkomst, den skaber, er i centrum Prisen 
på en vare afhænger af udbud og efterspørgsel. 

Centrale elementer 
i nationaløkonomien som prisdannelsen og markedmekanismen. 
Hvorledes får forbrugerne deres indkomster, og hvorledes de anvender denne indkomst. 
Antallet og størrelsen af de danske virksomheder. 
Løndannelse 
Arbejdsløshedsformer 
Årsager til arbejdsløshed 
 
Kernestof: 
Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 
Arbejdsmarkedet 
 
 

Omfang 36 lektioner / 27 timer 

  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Opgaver 
PBL Dansk Økonomi 

PBL Tønders arbejdsmarked 

 



Side 3 

Forløb 3: Den offentlige 
sektor 

3 

 

 

Forløb 3 Den offentlige sektor 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) 
Forfatter: Henrik Kureer 

 
Kapitel 7 
Kapitel 8 
Kapitel 9 

 
Det økonomiske kredsløb med husholdninger, virksomheder, finansiel og offentlig sektor 
samt udlandet. 
Forskelle mellem den universelle skandinaviske, den selektive centraleuropæiske og den 
residuale liberale velfærdsmodel, for- 
dele og ulemper herved samt velfærdsstatens udfordringer og finansiering. 
Brug af finanspolitik 

 
Noter: 
Opgave 9.1 Opgave 9.3 
Opgave 9.10 Opgave 9.15 
opgave 8.2 opgave 8.6 opgave 8.7 
Opgave 10.1 Opgave 10.2 

Omfang 28 lektioner / 21 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud- vikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og  derigennem demonstrere 
viden om fagets identitet og metoder 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske vækst 
anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
udarbejde et 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 samfundsøkonomiske forhold 

 
 

Kernestof: 
økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem makroøkonomiske 
nøgletal 
økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og 
effekter 
velfærdsmodeller 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fremlæggelser PBL 
Gruppearbejde 



Side 4 

Forløb 4: Betalings- og kapitalbalancen 
 

 

 

Forløb 4 Betalings- og kapitalbalancen 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) Forfa- 
tter: Henrik Kureer Kapitel 

10 

Det økonomiske kredsløb med husholdninger, virksomheder, finansiel og offentlig sektor 
samt udlandet. 
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 finanser/den offentlige gæld, renteniveau og 
lønniveau på dansk 
og på engelsk. 
Ud fra nøgletallene sættes eleverne i stand til at kunne se på forskellige samfundsøkonomiske 
mål og derved forstå, hvad 
der kendetegner en sund samfundsøkonomi, samt forstå de indbyrdes sammenhænge 
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 
finanser/den offentlige gæld, renteniveau og lønniveau på dansk og på engelsk. 

Omfang 4 lektioner / 3 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
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 samfundsøkonomiske 
forhold 

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

 
 

Kernestof: 
økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem makroøkonomiske 
nøgletal 
komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks Simpel 
databehandling i regneark 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Brug af Danmarks statistik og bearbejdning af tal Fremlæggelse 
Gruppearbejde 



Side 5 

Forløb 5: Valuta, den finansielle sektor, inflation og pengepolitik 
 

 

 

Forløb 5 Valuta, den finansielle sektor, inflation og pengepolitik 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) 
Forfatter: Henrik Kureer 

 
Kapitel 10 
Kapitel 11 
Kapitel 12 
Kapitel 13 
Kapitel 14 

 
Det økonomiske kredsløb med husholdninger, virksomheder, finansiel og 
offentlig sektor 
samt udlandet. Prisdannelse på forskellige mar- keder 
såsom løndannelse, rentedannelse og 
valutakursdannelse. 
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 
finanser/den offentlige gæld, renteniveau og lønniveau på dansk    og på 
engelsk. 
Ud fra nøgletallene sættes eleverne i stand til at kunne 
se på forskellige samfundsøkonomiske mål og derved forstå, hvad der kendetegner en 

sund samfundsøkonomi, samt forstå de indbyrdes sammenhænge mellem målene og 
eventuelle indbyrdes konflikter. 

 

Noter: 
Præsentation for klassen af delkapitel i kapitel 11. 
PBL: Mig og den finansielle sektor 
opgave 13.1 opgave 13.2 opgave 13.3 opgave 13.4 
Opgave 11.1 Opgave 11.3 Opgave 11.6 
Opgave 15.1 Opgave 15.2 Opgave 15.3 
Opgave 14.1 Opgave 14.2 Opgave 14.5 

Omfang 24 lektioner / 18 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
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 

 

Kernestof: 
markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb indkomstdannelse 
og konjunkturudvikling 
økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og 
effekter 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 

Fremlæggelser 

Informationssøgning 

Gruppearbejde 



Side 6 

Forløb 6: Strukturpolitik og konkurrenceevne 
 

 

 

Forløb 6 Strukturpolitik og konkurrenceevne 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) 
Forfatter: Henrik Kureer 

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og konkurrenceevne 

 
Kapitel 15 
Kapitel 16 
Kapitel 23 

 
Brug af arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik og 
målkonflikter. 

 
Noter: 

hval.dk/mitcfu Montricepigernes kamp del 1 

Omfang 12 lektioner / 9 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud- vikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og  derigennem 
demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, 
der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske 
vækst 
anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer 

 
 

Kernestof: 
virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 
arbejdsmarkedet 
globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fremlæggelser PBL 
Gruppearbejde 
Statistiksøgning 
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Forløb 7: Makroøkonomisk landeanalyse 

Forløb 7 Makroøkonomisk landeanalyse 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) Forfa- 
tter: Henrik Kureer 
Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og konkurrenceevne 

 

Kapitel 21 
temperaturen på et lands økonomi. 
- Hvordan klarer landet sig lige i øjeblikket? 
- Er landet inde i en højkonjunktur? 
- Hvordan udvikler inflationen sig? 
- Har landet en sund økonomi? 

 
Makroøkonomiske nøgletal. 

 
De makroøkonomiske nøgletal er centr- 
ale i en såkaldt makroøkonomisk landeanalyse, hvor man 
prøver at skabe 
et øjebliksbillede af tilstanden i et lands samfundsøkonomi. 
Centrale 
nøgletal er BNP-vækst, arbejdsløshed, inflation m.v. 

Omfang 12 lektioner / 9 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske vækst 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkon- omiske 
forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer 

 
 

Kernestof: 
Fortolkning af resultater fra statistiske analyser 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 

Fremlæggelser 

selvstudie 
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Forløb 8: Miljøpolitik 

  
Forløb 8 Miljøpolitik 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) Forfatter: 
Henrik Kureer Miljøpolitik 

 
Kapitel 17 
https://www.dr.dk/drtv/se- 
/moegbeskidt-fashion_155680 

Omfang 4 lektioner / 3 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof: 
markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL SO3 Bæredygtighed 

 

http://www.dr.dk/drtv/se-
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Forløb 9: Økonomiske skoler og modeller 
 

Forløb 9 Økonomiske skoler og modeller 

Indhold Kapitel 19 Adam Smith 
Keynes merkantilismen 
Monetarismen 

 
 

Kapitel 20 
- 
Indkomstdannelsen – den simple Keynes-model i et lukket samfund SU/SE 
diagrammer 

 
repetition af: 
Lineær regression, vækstrater, andele, indeks da SO6 er lige om hjørnet 

Noter: 

opgave 19.1 opgave 19.6 interaktivopgave Quiz til kapitel 19 

Omfang 12 lektioner / 9 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 

 
 

Kernestof: 
økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og 
effekter 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks Brug af 
lineære funktioner 
Simpel databehandling i regneark 
Fortolkning af resultater fra statistiske analyser 

Væsentligste 
arbejdsformer 
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Forløb 10: Danmarks handel og konkurrenceevne 
 

Forløb 10 Danmarks handel og konkurrenceevne 

Indhold Kapitel 22 Danmarks handel 
Danmarks handel fordelt på lande og hvilke varer og 
tjenester handler Danmark med? 
Danmarks stærke sider: 
- Fødevarer, medico og biotek, Byggeri og bolig, Energi og miljø Eksport af 
tjenesteydelser 

Eksportens konjunkturfølsomhed 
Faktorer, der påvirker 

vores udenrigshandel 
Den udenlandske efterspørgsel 

 
Kapitel 23 Konkurrenceevne 
Priskonkurrenceevnen herunder Lønudviklingen, Produktivitet og Valutakursudviklingen 
Den strukturelle konkurrenceevne herunder Institutionel konkurrenceevne 
Konkurrencestaten 
Porters diamant herunder Produktionsfaktorer, Efterspørgselsforhold, Beslægtede 
virksomheder og underleverandører – industriblokke, Firmastrategi og indenlandsk 
konkurrence, Tilfældigheder og Statens rolle. Diamantens styrke. 
Social kapital: Tillid og Hvordan opstår social kapital? Social kapital – en komparativ 

 
Noter: 
opgave 23.14 23.11 23.10 

Omfang 12 lektioner / 9 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
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 samfundsøkonomiske forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-værktøjer 

 
 

Kernestof: 
globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed 
komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks Brug af 
lineære funktioner 
Simpel databehandling i regneark 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 
Gruppearbejde 
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Forløb 11: Globalisering: handel, arbejdsdeling og ulighed 
 

Forløb 11 Globalisering: handel, arbejdsdeling og ulighed 

Indhold Litteratur Systime I-bog International Økonomi A (læreplan 2017) 
Forfatter: Henrik Kureer Kapitel 21 
Kapitel 23 
Kapitel 24 

Verdenshandelens udvikling og fordeling 

 
Den handelskapitalistiske periode ca. 1500- 
-1880 

Kolonikapløbet 1880-1945 Højkonjunkturen 
1950-73, oliekriser og IT-krisen 2001 
Verdenshandelen siden 1990erne – globalisering Finanskrisen 
Globaliseringsafmatning? 
Verdenshandelen fordelt på regioner- 

 
Verdenshandelen fordelt på enkeltlande 
Produkter, Råvarehandel og Monoeksport 
Opdeling af eksport efter teknologisk niveau 
Verdens økonomiske supermagter BRIK-landene 

 
Kapitel 25 
Kapitel 26 
Kapitel 27 

 
Overvejelser om forskellige grader af økonomisk integration og virkningen på velstand og 
velfærd, nationalt 
og globalt. Konkurrenceevne. Udvikling 
i og forklaringer på den globale handel. Globaliseringens årsager, vindere 
og tabere. 

 
 

Noter: 
opgave 24.4 opgave 24.5 
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/ttip-forstaa-frih- 
andelsaftalen-mellem-eu-og-usa https://www.thebalance.com/transatlanti- c-trade-

and-investment-partnership-ttip-3305582 https://www.statista.c- 
om/topics/2884/transatlantic-trade-and-investment-partnership/ https:/- 
/www.information.dk/udland/2013/11/ttip-aftale-konsekvenser-naesten-kan- overvurderes 
https://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/nhs-european-office/influencing-eu- 
policy/transatlantic-trade-and-investment-partnership 
opgave 27.1 opgave 27.2 

hval.dk/mitcfu mændene der plyndrede Europa opgave 25.1 
opgave 25.3 
https://hval.dk/mitcfu/ økonomi for dummies nr 8 opgave 26.1 
opgave 26.2 opgave 26.3 med Gyda og Leif :0) 

opgave 27.3 opgave 27.4 opgave 27.5 

Omfang 30 lektioner / 22.5 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 

identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske vækst 
udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt    i 
empiriske data 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 
forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-

http://www.thebalance.com/transatlanti-
http://www.statista.c-/
http://www.information.dk/udland/2013/11/ttip-aftale-konsekvenser-naesten-kan-
http://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/nhs-european-office/influencing-eu-
http://www.nhsconfed.org/regions-and-eu/nhs-european-office/influencing-eu-
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værktøjer 

 
 

Kernestof: 
makroøkonomiske nøgletal 
globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed internationalt 
økonomisk samarbejde, herunder samarbejde i EU 
komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks Brug af 
lineære funktioner 
Simpel databehandling i regneark 

Fortolkning af resultater fra statistiske analyser 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 

Gruppearbejde og gruppefremlæggelser 
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Forløb 12: Internationale organisationer 
 

Forløb 12 Internationale organisationer 

Indhold Kapitel 28 
WTO – Verdenshandelsorganisationen WTO's 
spilleregler for 
verdenshandelen og organisatoriske struktur EFTA 
EØS-aftalen NAFTA APEC ASEAN/AFTA 
Group 20 (G20) og Group 7 (G7) IMF 
(Valutafonden) 
Verdensbanken 

 
Kapitel 29 
Den Europæiske Union Dannelsen af EF og EU Baggrunden for EF-samarbejdet 
Maastricht – og videre frem Institutionerne 
- 
Europa-Kommissionen 
- Ministerrådet (Rådet) 
- Europa-Parlamentet 
- EU-Domstolen 
- Retsakterne – EU's love Det 
Indre marked 
- Fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser 
- Fri bevægelighed for arbejdskraft og kapital 
Single Market Act Landbrugspolitikken EU's støtteordninger – i historisk lys 

- Landbrugsreformen 2003 – afkoblet landbrugsstøtte 
- 
Landbrugsreformen 2013 – mere grøn støtte EU's budget 
- EU's udgifter  
- EU's indtægter  

 
Noter: 
opgave 28.2 opgave 29.3 interaktiv quiz til kapitel 28 interaktive quizzer til kapitel 29 

Omfang 8 lektioner / 6 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof: 
internationalt økonomisk samarbejde, herunder samarbejde i EU komparative, 
kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppefremlæggelser 
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Forløb 13: Vækst og udviklingsøkonomi 
 

Forløb 13 Vækst og udviklingsøkonomi 

Indhold (1/2) Kapitel 30 Udviklingsteorier 

 
Ulandene i verdensøkonomien 
- Kolonisering 
- Fra kolonier til ulande 
- Fattigdomscirklen 
- Udviklingsteorier 
–  kort introduktion 
De klassiske udviklingsteorier – moderniseringsteorier 
- Rostows faseteori 

- Kritik af moderniseringsteorierne De 
klassiske udviklingsteorier – 
afhængighedsteorier 

- Amins center-periferi model 
- Kritik af afhængighedsteorierne Nyere udviklingsteori – Why Nations Fail 
- Kulturforskelle og geografi som forklaring på udvikling 
- Økonomiske institutioner – inklusive og ekstraktive 
- Politiske institutioner 
- Inklusive institutioner er forudsætning for økonomisk udvikling 
Udviklingsstrategier 
- Afkobling af verdensmarkedet 
- Importsubstitution (ISI) 
- Neoliberal eksportorientering 
- Statsinterventionistisk eksportorientering 

 
Andre vinkler på underudvikling 
- Frihandel kontra protektionisme 
- Statsindgreb kontra markedsmekanisme 

 
 

Kapitel 31 
Udviklingsbistand 
- Ulandsbistand globalt 
- Motiver til bistand 
- Internationalt bistandssamarbejde 
Bistandsstrategier 
- 1960erne: Trickle down economics – nedsivningseffekt 
- 1970erne: Basic needs – basale behov 

- 1980erne og 1990erne: 
Washington Consensus, good governance – og den neoliberale strategi 
- 2000erne og frem: Industripolitik og development- al state 
FN og de 17 verdensmål 

Danmarks bistandspolitik 
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Indhold (2/2) o 
Hovedprincipperne i dansk bistand 
Modtagerlande af dansk bistand 
For og imod udviklingsbistand 

 
32 Udviklingsøkonomisk landeanalyse Økonomiske forhold 
- Bruttonationalprodukt- et som 
velstandsmål 
- Kritik af BNP 
- Det typiske vækstforløb 
- Back 
in the Old Days – det lange perspektiv 
Erhvervsstruktur 
- Erhvervssektorerne 
- Udviklingen i erhvervsstrukturen 
- Erhvervssektormodellen 
- 
Præmaturdeindustrialisering Befolkningsforhold 
Dødelighed og levealder 
Fertilitetsbegreber 
Befolkningsvækst og demografisk transition 
Aldersfordeling 
Levestandard 
Sundhed og uddannelse 
HDI – Human Development Index Porters tre udviklingsstadier 

 
Noter: 

https://youtube.com/watch?v=jsZDlBU36n0 

https://www.youtube.com/watch?v=qNVXeJR2Z1s&ab_channel=TheEconomist 
 

Omfang 20 lektioner / 15 timer 

https://youtube.com/watch?v=jsZDlBU36n0
https://www.youtube.com/watch?v=qNVXeJR2Z1s&ab_channel=TheEconomist
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Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud- vikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere 
viden om fagets identitet og metoder 
identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske vækst 
anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
udarbejde et 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 samfundsøkonomiske 
forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-
værktøjer 

 
 

Kernestof: 
vækst og udviklingsøkonomi 
globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed internationalt 
økonomisk samarbejde, herunder samarbejde i EU 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 
Fremlæggelser 
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Forløb 14: Eksamensprojekt 
 

Forløb 14 Eksamensprojekt og eksamenssynopsis 

Indhold Cirka 20 timer eksamensprojekt Økonomisk 
problemstilling i Asien 

Omfang 42 lektioner / 31,5 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske ud- vikling 
set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere 
viden om fagets identitet og metoder 

identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordring- er, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi- ske vækst 
anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske udfordringer 
udarbejde et 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 samfundsøkonomiske 
forhold 
udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-

værktøjer 

 
 

Kernestof: 
virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 
markedsefficiens, miljø, og politiske indgreb arbejdsmarkedet 
økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 
makroøkonomiske nøgletal 
indkomstdannelse og konjunkturudvikling vækst og 
udviklingsøkonomi 
økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og 
effekter 
velfærdsmodeller 
globalisering, klima, handel, arbejdsdeling og ulighed internationalt 

økonomisk samarbejde, herunder samarbejde i EU 
komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk analyse 
Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks Brug af 
lineære funktioner 
Simpel databehandling i regneark 
Fortolkning af resultater fra statistiske analyser 

Væsentligste 
arbejdsformer 

PBL 
Rapport Synopsis 
Fremlæggelse Peer-

evaluering 

 


