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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin 2020/2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau International økonomi B-niveau  

Lærer(e) Heidi Kirstine Friis Jakobsen/Birgitte Lange 

Hold HHX f20inhsh 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Den globale økonomi, Danmarks økonomi, produktion & indkomst prisdannelse 

Forløb 2 
Husholdninger, arbejdsmarkedet & arbejdsmarkedspolitik  

Forløb 3 Offentlig sektor & velfærd 

Forløb 4 Økonomiske Politikker 

Forløb 5 Den finansielle sektor 

Forløb 6 Makroøkonomisk landeanalyse 

Forløb 7 Verdenshandelens udvikling, globalisering & handelsteori 

Forløb 8 Komparativ makroøkonomisk landeanalyse 

Forløb 9 Udviklingsøkonomisk landeanalyse  

Forløb 

10 

Internationale organisationer & den Europæiske Union 

Forløb 

11 

Eksamensprojektet ”Globalisering” 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Forløb 1 

 

Den globale økonomi, Danmarks økonomi, Produktion & Indkomst, 

Prisdannelse 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Eleverne skal få en forståelse for hvad international økonomi er som fag, indhold 

og fagbegreber og metoder. De skal løbende via aktuelle nyheder forholde sig til 

økonomiske og politiske begivender. 

 

Der er et vis overlap til økonomisk grundforløb. Især ift. det økonomiske kredsløb 

og udbud/efterspørgselskurver, de samfundsøkonomiske mål og øvelser med 

indeksering og procentvis ændring i Excel.  

 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (Sstime)  

 

Kapitel 1 – Den globale økonomi, fokus på Finanskrise og Coronakrise 

Kapitel 2 – Danmarks økonomi 

Kapitel 3 – Produktion og indkomst 

Kapitel 4 -  Prisdannelse 

Anvendt 

materiale. 

 

7 moduler, FT:4 

 Supplerende stof 

• Dokumentar: ”Indefra med Anders Agger: Nationalbanken”. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-

nationalbanken_54638  

• Dokumentar: ”Torben Chris rydder op i finanskrisen”. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/se/torben-chris-rydder-op_-i-finanskrisen_53222  

• Artikel: ”Dansk økonomi og coronakrisen – måske den værste krise siden… 

finanskrisen”, Henrik Kureer, Kureer's samfundsøkonomiske opslagstavle, 

6. september 2020. 

• Geografispil: verdens store lande 

• Artikel: Norup, M. L. & Thomsen, J. A. Ingen fremtid efter masseaflivninger: 

Kopenhagen Fur lukker 'over en periode på 2 til 3 år'. 12. november 2020, dr.dk. 

Link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-fremtid-efter-

masseaflivninger-kopenhagen-fur-lukker-over-en-periode-paa-2-til  

 

Diverse artikler & hjemmesider: Børsen, Berlingske Business, Jyllands Posten 

o.lign. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt- og gruppearbejde, projektarbejde og praksisnære 

øvelser (øvelsesopgave priselasticitet, kriser) 

 

 

Forløb 2 

 

Husholdninger, arbejdsmarkedet & arbejdsmarkedspolitik  

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Husholdningernes funktion i det økonomiske kredsløb, og sammenspillet med 

arbejdsmarkedet.  

 

 

https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-nationalbanken_54638
https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-nationalbanken_54638
https://www.dr.dk/drtv/se/torben-chris-rydder-op_-i-finanskrisen_53222
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-fremtid-efter-masseaflivninger-kopenhagen-fur-lukker-over-en-periode-paa-2-til
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-fremtid-efter-masseaflivninger-kopenhagen-fur-lukker-over-en-periode-paa-2-til
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Faglige mål Kommunikationskompetencen, redskabskompetencen & 

ræsonnementskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 

Kapitel 5 – Husholdninger og forbrug 

Kapitel 6 – Arbejdsmarkedet 

Kapitel 14 – Strukturpolitik  

Anvendt 

materiale. 

 

6 moduler 

• Video: Hvad er en overenskomst? 3F. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=cYZRPz8e0vY  

• Artikel og video: Hvad er den danske model? FH. 17. december 2018. 

Link: https://fho.dk/blog/2018/12/17/hvad-er-den-danske-model/  

• Diverse artikler - Børsen, Berlingske Business, Jyllands Posten o.lign. 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt og gruppearbejde, CL-øvelse, øvelsesopgaver 

 

Tværfagligt forløb (SO3): matematik, samfundsfag, IØ: ”Fremtidens 

arbejdsmarked” med cases: Teknologisk arbejdsløshed, aldring, unge og 

uddannelse, organisering af arbejdsstryken og borgerløn  

 

Forløb 3 

 

Offentlig sektor & velfærd 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Der er 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 

materiale. 

 

4 moduler 

Dokumentaren: ”Gaden, hvor det offentlige forsvandt” 

Diverse artikler – Børsen, Berlingske Business, Jyllands Posten 

Arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt- og gruppearbejde 

 

 

Forløb 4 

 

Økonomiske Politikker 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Forløbet starter ud med gennemgang af finanspolitikken overordnet set vha. 

klasseundervisning, og fortsætter derefter ud i et gruppeprojekt, hvor eleverne 

enten arbejder med lempelig eller stram- finanspolitik i et fiktivt, men 

virkelighedsnært scenarie. Herefter gennemgås øvrige økonomiske politikker over 

en periode, hvor Den finansielle sektor området også behandles ifm. Pengepolitik 

og Valutapolitik 

 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, modelleringskompetencen, 

redskabskompetencen,  tankegangskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

https://www.youtube.com/watch?v=cYZRPz8e0vY
https://fho.dk/blog/2018/12/17/hvad-er-den-danske-model/
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Kap. 8 – Finanspolitik 

Kap. 12 – Pengepolitik 

Kap. 13 – Konkurrenceforbedrende politik 

Kap. 14 – Strukturpolitik 

Kap. 15 - Miljøpolitik 

Anvendt 

materiale. 

 

• Nationalbankens hjemmeside om inflation. Link: 

https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale  

• Podcast: Overskud på P4. Inflation og dens påvirkning på aktiverne. Link: 

https://www.radio4.dk/program/overskud/?id=inflation-og-dens-

pvirkning-p-aktierne_ep_06_04_21  

• Relevante videoer på restudy.dk om økonomiske politikker 

• Video: The Tools of Monetary Policy. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcPEkmstDek  

• DR-program. Deadline om pengepolitik. 8. maj 2021. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_251250  

• Diverse artikler - Børsen, Berlingske Business, Jyllands Posten o.lign. 

 

7 moduler, FT: 7 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde og praksisnære øvelser 

Eleverne udarbejder individuelt en oversigt for økonomiske politikker med formål, 

handling, virkning etc., som senere anvendes i PBL forløb. 

 

 

Forløb 5 

 

Den finansielle sektor 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Forløbet skal udvide elevernes forståelse af den finansielle sektor, primært banker, 

nationalbanker, renter og obligationer. Der perspektiveres til Finanskrisen. 

 

Faglige mål Forstå det finansielle marked 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 

Kapitel 11 – Den finansielle sektor 

Filmen ”The Big Short” 

 

Anvendt 

materiale. 

 

3 moduler 

Arbejdsformer Klasseundervisning & virtuel undervisning  

 

 

Forløb 6 

 

PBL-forløb: Makroøkonomisk landeanalyse – skriftlig aflevering 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs interesse for et land udarbejdes en 

makroøkonomisk landeanalyse med problemstillingen ”Hvordan er dette lands 

økonomi?” Der anvendes økonomisk metode. 

 

https://undervisning.nationalbanken.dk/undervisningsmateriale
https://www.radio4.dk/program/overskud/?id=inflation-og-dens-pvirkning-p-aktierne_ep_06_04_21
https://www.radio4.dk/program/overskud/?id=inflation-og-dens-pvirkning-p-aktierne_ep_06_04_21
https://www.youtube.com/watch?v=rcPEkmstDek
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_251250
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Faglige mål Redskabskompetencen, databehandlingskompetencen, tankegangskompetencen, 

ræsonnementskompetencen, kommunikationskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 

Kapitel 17 – Makroøkonomisk landeanalyse 

Kapitel 27 – Økonomisk metode 

 

Anvendt 

materiale. 

 

3 moduler, FT: 4 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning & projektarbejde 

 

 

 

 

Forløb 7 

 

Verdenshandelens udvikling, globalisering & handelsteori 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Forløbet er primært baseret på klasseundervisning med tilhørende opgaver fra 

IØB, systime bogen..  

 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen, 

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 23 – Frihandel kontra protektionisme 

 

Anvendt 

materiale. 

 

3 moduler 

Arbejdsformer Klasseundervisning og øvelsesopgaver 

 

 

Forløb 8 

 

PBL-forløb: Komparativ makroøkonomisk landeanalyse – gruppeopgave til 

mundtlig præsentation 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Dette problembaserede læringsforløb skal fungere, som et mini-

eksamensforløb. Grupper er sat sammen efter tidligere PBL valg af land. 

Makroøkonomisk landeanalyse med anvendelse af økonomisk metode, 

inddragelse af handelsteorier, vurdering af konkurrenceevne og forslag til 

økonomisk politik. 

Fokus: indsamling og bearbejdning af data 

 

Faglige mål Tankegangskompetencen, problembehandlingskompetencen, 

databehandlingskompetencen,  modelleringskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  
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Kapitel 17: Makroøkonomisk landeanalyse 

Kapitel 27: Økonomisk metode 

Kapitel 19: Konkurrenceevne 

Kapitel 22: Teorier om handel 

 

Anvendt 

materiale. 

 

4 moduler, FT: 3  

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde & projektarbejde 

 

 

Forløb 9 

 

Udviklingsøkonomisk landeanalyse 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Definition, økonomiske nøgletal og kendetegn for: 

U-lande, NV-lande og I-lande.  

Kvantitative og kvalitative data og kildekritik 

Bearbejdning af data til grafisk præsentation 

Faglige mål Databehandlingskompetencen, kommunikationskompetencen, 

redskabskompetencen 

Kernestof  

Kapitel 26 - Udviklingsøkonomisk landeanalyse 

Kapital 27 – Økonomisk metode: fokus på data og kildekritik 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Eleverne skal udarbejde en individuel analyse af lande fra hver kategori og 

konkludere og diskutere. 

 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning og individuelt arbejde 

3 moduler, FT: 3 

 

 

Forløb 10 

 

Internationale organisationer & den Europæiske Union 

Forløbets indhold 

og fokus 

Forløbet fokuserer på at eleverne forstår, hvilken rolle internationale 

organisationer og institutioner (som f.eks. EU) har haft, og har i at præge den 

økonomiske, politiske og kulturelle virkelighed.  

 

Faglige mål Tankegangskompetencen, ræsonnementskompetencen, 

kommunikationskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 

Kapitel 24 – Internationale organisationer 

Kapitel 25 – Den europæiske union 

 

Anvendt 

materiale. 

4 moduler, FT: 2 

De enkelte internationale organisationers hjemmesider 
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 De politiske partiers hjemmesider 

Arbejdsformer Gruppepræsentationer (caferunde) af de forskellige internationale 

organisationer 

PBL projekt: ”Ja/nej til Euroen” til mundtlig præsentation 

PBL: Med emnet ”EU”: Træne problemstilling og problemformulering. 

Skriftlig aflevering 

 

 

 

Forløb 11 

 

Eksamensprojektet ”Globalisering” 

Forløbets 

indhold og 

fokus 

Eksamensprojektet omhandlende ”Globalisering” er det afsluttende projekt for 

IØB-eleverne på Innovationsgymnasiet. Eleverne udarbejder 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 diskuterende del 

mundtligt, enten via (screen cast, PowerPoint eller Padlet). 

 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen, 

resonnementskompetencen, redskabskompetencen, kommunikationskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)  

 

Kapitel 17 – Makroøkonomisk landeanalyse 

Kapitel 19 – Konkurrenceevne 

Kapitel 22 – Teorier om handel 

Kapitel 26 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse 

Anvendt 

materiale. 

 

12 moduler, FT: 6 

 

IØ-faggruppen har udarbejdet materiale til inspiration, som knytter sig til fire 

underemner (udvikling, ulighed, konkurrenceevne, og krigsøkonomi). 

 

Afslutningsvis 4 moduler til skrivning af synopsis og eksamensforberedelse 

Arbejdsformer Gruppearbejde & projektarbejde  

 


