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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin Maj-Juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau International økonomi B-niveau  

Lærer(e) Anders Rafn 

Hold f20inish - IØB 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 
Forløb 1 Grundforløbet (den globale økonomi, Danmarks økonomi, produktion & indkomst, 

samt prisdannelse) 

Forløb 2 Prisdannelse 

Forløb 3 Husholdninger og forbrug 

Forløb 4 Arbejdsmarkedet og Arbejdsmarkedspolitik + PBL-forløb 

Forløb 5 Offentlig sektor & velfærd 

Forløb 6 PBL-forløb om finanspolitik i en dansk kontekst – “Deadline”- indslag 

Forløb 7 PBL-Forløb - Danmarks Handel og Konkurrenceevne 

Forløb 8 Makroøkonomisk landeanalyse og økonomisk politik i et internationalt perspektiv inkl. 
PBL-forløb. 

Forløb 9 Konkurrenceevne, handel, globalisering og udvikling med fokus på vækst- og udvik-
lingsøkonomiernes rolle i verdensøkonomien. Inkl. PBL-forløb.  

Forløb 10 Eksamensprojektet ”Globalisering” 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 
 

Grundforløbet (den globale økonomi, Danmarks økonomi, produktion & ind-
komst, samt prisdannelse) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

I grundforløbet var der fokus på at give eleverne en forståelse for hvad internatio-
nal økonomi er som fag og sætte det ind i en virkelighedsnær kontekst. I løbet af 
de syv moduler arbejdede de derfor primært med dansk økonomi men i et histo-
risk og internationalt perspektiv ved at få et overblik over perioder med høj- og 
lavkonjunktur i nyere tid samt et særligt fokus på Coronakrisens påvirkning på 
dansk økonomi og regeringens økonomiske håndtering af krisen. Eleverne intro-
duceredes ligeledes til de samfundsøkonomiske mål og forsyningsbalancen og for 
at understøtte og sikre overlap til Økonomisk Grundforløb så arbejdede vi også 
med det økonomiske kredsløb og udbud-/efterspørgselskurver samt med øvelser 
med indeksering i Excel.  
 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 
Kapitel 1 – Den globale økonomi 
Kapitel 2 – Danmarks økonomi 
Kapitel 3 – Produktion og indkomst 
Kapitel 4 - Prisdannelse 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 11,66 timer, hvilket er svarende til 7 moduler a 100 minutter.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde og praksisnære øvelser 
 

 
Forløb 2 
 

Prisdannelse 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Fokus på prisdannelse. Eleverne arbejdede videre med deres forståelse fra grund-
forløbet om udbud/efterspørgsel og arbejdede desuden med forskellige typer af 
produkter/markeder så de kunne se modellens anvendelse i flere sammenhænge. 
De arbejdede med priselasticitet, ændring i udbud og efterspørgsel og dennes på-
virkning på prisdannelse. Derudover introduceredes eleverne også til de forskellige 
konkurrenceformer og i forlængelse heraf for begrænsningerne i udbud/efter-
spørgselsmodellen. Til sidst blev de kort introduceret til A-niveau stoffet om ind-
greb i prisdannelsen, herunder særligt ift. pålæggelse af afgifter.  

Faglige mål Kommunikationskompetencen, modelleringskompetencen & ræsonnementskom-
petencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kapitel 4 – Prisdannelse  
 
Suppleret med opgaver og teori fra A-bogen.  

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 8,33 timer fordelt på 5 moduler a 100 minutter.  
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Arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveløsning & klassedialog 
 
 
Forløb 3 
 

Husholdninger og forbrug 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Fokus på husholdningernes funktion i det økonomiske kredsløb og forbrugets be-
tydning for BNP og beskæftigelse samt faktorer, der påvirker husholdninger til at 
bevare, hæve eller sænke forbruget. Udover de forskellige indkomstbegreber, så in-
troduceredes eleverne også til begreberne realindkomst og købekraft samt for-
brugs- og opsparingskvote.    

Faglige mål Kommunikationskompetencen, redskabskompetencen & ræsonnementskompeten-
cen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kapitel 5 – Husholdninger og forbrug  

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 6,66 timer fordelt på 4 moduler a 100 minutter.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveløsning & klassedialog 
 
Forløb 4 
 

Arbejdsmarkedet og Arbejdsmarkedspolitik + PBL-forløb 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet startede med 3 moduler med klasseundervisning om arbejdsmarkedet ge-
nerelt og forståelse af centrale begreber, herunder udbud/efterspørgsel på arbejds-
markedet, arbejdsmarkedets delmarkeder, arbejdsstyrken og de forskellige former 
for arbejdsløshed. Herefter arbejdede eleverne med et mindre PBL-forløb, i 5 mo-
duler, hvor de i grupper skulle undersøge ledighedssituationen i deres hjemme-
kommuner med brug af den teori, som de havde arbejdet med. Dette blev præsen-
tere. Til sidst arbejdede eleverne 2 moduler med en række opgaver ift. de centrale 
dele af arbejdsmarkedspolitik, herunder arbejdsmarkedspolitiske instrumenter og 
flexicurity-modellen.  

Faglige mål Ræsonnementskompetence, modelleringskompetencen, databehandlingskompe-
tencen, problembehandlingskompetencen og kommunikationskompetencen.  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kapitel 6 – Arbejdsmarkedet 
Kapitel 14 – Strukturpolitik (arbejdsmarkedspolitik) 

Anvendt mate-
riale. 
 

Forløbet løber over 13,33 timer, hvilket er svarende til 8 moduler a 100 minutter. 

Arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveløsning, pbl-forløb, præsentation., virtuelt 
 

 
 
Forløb 5 
 

Offentlig sektor & velfærd 
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Forløbets ind-
hold og fokus 

Der var fokus på den offentlige sektors rolle, begrænsninger og muligheder. Samt 
indtægts- og udgiftskilder.  

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 
Kapitel 7 – Offentlig sektor og velfærd 

Anvendt mate-
riale. 
 

Forløbet løber over 6,66 timer, hvilket er svarende til 4 moduler a 100 minutter. 

Arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveløsning, virtuelt 
 

 
Forløb 6 
 

PBL-forløb om finanspolitik i en dansk kontekst – “Deadline”- indslag 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet startede ud med en gennemgang af finanspolitikken overordnet set vha. 
klasseundervisning samt udvalgte opgaver på klassen. Derefter skulle eleverne lave 
et TV-indslag á la Deadline i grupper, hvor de skulle få et indblik i Coronakrisens 
(de var stadig hjemsendt) påvirkning på dansk økonomi gennem en analyse af rele-
vante makroøkonomiske nøgletal. De blev desuden bedt om at forholde sig til, 
hvad der var kendetegnende og anderledes ved Coronakrisen sammenlignet med 
Finanskrisen og som en vigtig del af indslaget skulle de undersøge den danske re-
gerings finanspolitiske reaktion på Coronakrisen og effekterne heraf samt forholde 
sig til, hvad de samfundsøkonomiske effekter havde været, hvis der ikke var blevet 
grebet ind. Fokus var på at sætte finanspolitikken muligheder og begrænsninger 
ind i den kontekst, som var meget aktuel på det tidspunkt for derved at gøre teori-
stoffet mindre abstrakt.  
 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, modelleringskompetencen, databehandlings-
kompetencen & tankegangskompetencen. 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kap. 8 – finanspolitik (det primære teorimateriale) 
Kap. 2.2 - De samfundsøkonomiske mål 
Kap. 3 – Forsyningsbalancen 
Kap. 17 - Makroøkonomisk landeanalyse - tabel 17.1 med overblikket over diverse 
relevante økonomiske nøgletal. 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 13,33 timer, hvilket er svarende til 8 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 3 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

Arbejdsformer Klasseundervisning, informationsindsamling, projektarbejde/PBL, praksisnære 
øvelser, TV-indslag, virtuelt 
 

 
Forløb 7 
 

PBL-Forløb - Danmarks Handel og Konkurrenceevne 

 Forløbets 
indhold og fo-
kus 

Eleverne skulle forestille sig, at de var ansat som økonomer i DI’s internationale 
afdeling, hvor de som et team på 4 skulle foretage en undersøgelse af Danmarks 
konkurrenceevne samt handel med udlandet. De fik besked på både at forholde sig 
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DK’s priskonkurrenceevne og strukturel konkurrenceevne samt benytte Porters 
Diamant som analytisk værktøj. Resultaterne af deres undersøgelse skulle præsen-
teres som et 3 siders notat plus bilag lavet i grupper samt en individuel PowerPoint 
præsentation optaget som screen-cast.  

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, Databehandlingskompetencen, Ræsonnements-
kompetencen, Modelleringskompetence, Skriftlighed, Kommunikationskompeten-
cen.  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kap. 18 - Danmarks handel 
Kap. 19 - Konkurrenceevne 
Kap. 9 - Betalingsbalancen 
 
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 10 timer, hvilket er svarende til 6 moduler a 100 minutter.  

Arbejdsformer PBL-forløb 
 

 
Forløb 8 
 

Makroøkonomisk landeanalyse og økonomisk politik i et internationalt perspektiv 
inkl. PBL-forløb. 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet startede med at eleverne skulle sammenligne den økonomiske udvikling i 
en række meget forskellige lande (både en række OECD-lande men også vækst-
lande og lav-/middelindkomstlande) på baggrund af en tabel publiceret i the Eco-
nomist. Formålet var at åbne elevernes øjne for den store verden og de økonomi-
ske udfordringer, som andre lande oplever. Derefter introduceredes eleverne til 
Pengepolitik og Valutapolitik og arbejdede med småopgaver.  
 
I forlængelse af ovenstående fik eleverne en PBL-opgave, der gik ud på at vælge et 
industriland, foretage en makroøkonomisk landeanalyse, identificere landets balan-
ceproblemer og komme med begrundede anbefalinger til hvilke økonomiske poli-
tikker (finans-, penge-, valutapolitik) man kunne tage i anvendelse for at adressere 
de pågældende balanceproblemer. Skulle præsenteres på klassen.  
 
Efterfølgende arbejdede eleverne med strukturpolitikkerne primært i form af be-
grebs- test- og øvelsesopgaver.  

Faglige mål Redskabskompetencen, databehandlingskompetencen, tankegangskompetencen, 
problembehandlingskompetencen, kommunikationskompetencen. 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kapitel 17 – Makroøkonomisk landeanalyse 
Kapitel 12 – Pengepolitik 
Kapitel 13 - Valutapolitik 
Kapitel 14 - Strukturpolitik  
 

Anvendt ma-
teriale. 

Forløbet løber over 13,33 timer, hvilket er svarende til 8 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 3 timer fordybelsestid pr. elev.  
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Arbejdsformer Klasseundervisning, opgaveløsning, PBL-projektarbejde 
 

 
 
Forløb 9 
 

Konkurrenceevne, handel, globalisering og udvikling med fokus på vækst- og ud-
viklingsøkonomiernes rolle i verdensøkonomien. 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Længere forløb i forskellige faser. I første del arbejdede de i grupper med en un-
dersøgelse af et valgfrit vækstland og dennes konkurrenceevne samt udenrigshan-
del og handelsmønster. Fokus på priskonkurrenceevne, strukturel konkurrence-
evne og Porters Diamant som analytisk værktøj. Produktet var en mundtlig præ-
sentation. Herefter kom en kortere fase med klasseundervisning med fokus på 
FNs indkomstgrupper, den traditionelle og nye arbejdsdeling, globaliseringens be-
tydning for international handel samt handelsteorierne. På baggrund af denne vi-
den undersøgte eleverne om de kunne identificere handelsmønstre mellem lav- 
middel- og højindkomstlande. Forløbet afsluttedes med et kortere PBL forløb, 
hvor eleverne skulle foretage en udviklingsøkonomisk landeanalyse ned henblik på 
at kunne identificere forskelle på levevilkår i lav- og højindkomstlande.  

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen, ræsonnements-
kompetencen & kommunikationskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
 
Kapitel 20 – Verdenshandelens udvikling og fordeling  
Kapitel 21 – Globaliseringen af verdensøkonomien 
Kapitel 22 – Teorier om handel  
Kapitel 26 - Udviklingsøkonomisk landeanalyse 
 
Følgende kapitler fremgår alle i Udviklingsøkonomi af Sune Gjerding og Connie 
Arnskov. (Systime) 
 
Kapitel 2 - Udviklingsøkonomisk landeanalyse 
Kapitel 6 – Handel og Udvikling 
 
 
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 16,66 timer, hvilket er svarende til 10 moduler a 100 minutter. 

Arbejdsformer De første dele af forløbet bar præg af en blanding af problembaseret undersøgelse, 
mundtlig fremstilling, klasseundervisning og småopgaver. 
 
Sidste del af forløbet var et PBL-forløb. 
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Forløb 10 
 

Eksamensprojektet ”Globalisering” 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eksamensprojektet omhandlende ”Globalisering” - i meget bred forstand - er 
det afsluttende projekt for IØB-eleverne på Innovationsgymnasiet. Eleverne ud-
arbejder i grupper selvstændigt en problemstilling & problemformulering, men 
produkternes form er bestemt på forhånd. Dvs. at redegørelsen skal udarbejdes 
som en mundtlig gruppe præsentation (screen cast, PowerPoint eller Padlet). 
Derefter skal eleverne udarbejde et skriftligt gruppeprodukt på tre sider, som 
udgør analysen. Afslutningsvis skal eleverne individuelt besvare deres diskute-
rende del mundtligt, enten via (screen cast, PowerPoint eller Padlet). 
 
Grupperne har arbejdet med forskellige problemstillinger, som de syntes var 
spændende under den meget brede paraply Globalisering.  
 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen & kommunikati-
onskompetencen 

Kernestof  
Grupperne har anvendt forskellige dele af fagets kernestof, alt efter hvilken drej-
ning projektet har taget, men eksamensprojektet trækker bl.a. på følgende kapitler:  
 
Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime) 
Kapitel 17 –Makroøkonomisk landeanalyse 
Kapitel 19 –Konkurrenceevne 
Kapitel 21 - Globalisering 
Kapitel 22 –Teorier om handel 
Kapitel 26 –Udviklingsøkonomisk landeanalyse 
 
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 20 timer, hvilket er svarende til 12 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 6 timer fordybelsestid pr. elev.  
IØ-faggruppen har udarbejdet materiale, som knytter sig til de fire underemner 
(udvikling, ulighed, konkurrenceevne, og krigsøkonomi). Emnerne er inspiration, 
og skal ikke nødvendigvis indgå i det overordnede emne ”Globalisering”.  
 
Afslutningsvis er der afsat 6,66 timer, hvilket er svarende til 4 moduler a 100 mi-
nutter til efter eksamensforløbet, som kan bruges til eksamens Q&A, synopsis 
skrivning på skolen, samt gruppe peer to peer gennemgang, af hinandens eksa-
mensprojekt.  

Arbejdsformer Gruppearbejde & projektarbejde  

 


