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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Juni 2022 

Institution Niels Brock, Innovationsgymnasiet  

Uddannelse HHX  

Fag og niveau International Økonomi, niveau B  

Lærer(e) Sune Gjerding  

Hold F20edwsh 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Grundforløbet (den globale økonomi, Danmarks økonomi, produktion & indkomst, 

samt prisdannelse)  

Forløb 2 
Offentlig sektor, velfærd og finanspolitik (PBL-forløb)  

Forløb 3 Fremtidens arbejdsmarked (PBL-forløb)  

Forløb 4 Handel 

Forløb 5 Inflation 

Forløb 6 Økonomiske politikker  

Forløb 7 Makroøkonomisk landeanalyse 

Forløb 8 Konkurrenceevne, handel og globalisering 

Forløb 9 Eksamensprojekt 2022 (PLB-forløb): 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 & indkomst, 

samt prisdannelse)  

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

I grundforløbet skal eleverne få en forståelse for hvad international økonomi er som 
fag, og hvad det så at sige ’kan’. I løbet af de syv moduler bliver der talt om økonomi, 
set økonomiske elementer, og der bliver øvet, så der er et vis overlap til økonomisk 
grundforløb. Især ift. det økonomiske kredsløb og udbud/efterspørgselskurver og 
øvelser med indeksering i Excel.   

 

Faglige 

mål 

Kommunikationskompetencen, redskabskompetencen og modelleringskompetencen  

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 

materiale. 

 

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

Arbejds-

former 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde og fremlæggelser.  

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 2 

 

Offentlig sektor, velfærd og finanspolitik (PBL-forløb)  

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Der er indledningsvist fokus på den offentlige sektors rolle, begrænsninger og mulig-

heder. Samt indtægts- og udgiftskilder. Derudover ser vi dokumentaren ”Gaden, hvor 

det offentlige forsvandt”. Den offentlige sektor behandles i relation til den danske 

universelle velfærdsstat.  

 

Herefter gennemgang af finanspolitikken overordnet set vha. klasseundervisning, og 

fortsætter derefter ud i et individuelt notatskriv, hvor eleverne enten arbejder med 

lempelig eller stram- finanspolitik i et fiktivt, men virkelighedsnært scenarie.   

 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
  
Kapitel 7 – Offentlig sektor og velfærd  

Kapitel 8 – Finanspolitik  

Anvendt 

materiale. 

Forløbet løber over 16,6 timer, hvilket er svarende til 10 moduler a 100 minutter. 

Derudover er der tillagt 4 timer fordybelsestid pr. elev.  
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Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, økonomisk argumentation og praksisnære øvel-

ser  

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 3 

 

Fremtidens arbejdsmarked (PBL) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Eleverne undervises indledningsvist i arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedspolitik. 

Herefter får eleverne tildelt en af følgende tværfaglige problemstillinger og en poli-

tisk vinkel som de skal holde en tale for:  

 
1. Stjæler robotterne vores arbejde? (kamp om hvor meget teknologi vi skal tillade)  
2. Skal der være øremærket barsel til mænd? (kamp om ligestilling og ligeløn ml. 
køn)  
3. Skal vi have flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet? (Kamp om arbejdsudbud 
og udlændingepolitik)  

 
Efter talen skal eleverne debattere med en gruppe med modsatrettet holdning om 
problemstillingen. Forløbet er delvist en del af et tværfagligt SO-forløb. 

 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & ræsonnementskompetencen  

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

Kapitel 14.1 – Arbejdsmarkedspolitik  

Anvendt ma-

teriale. 

 

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

Arbejdsfor-

mer 

Gruppearbejde, projektarbejde, formidlingsarbejde 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 4 

 

Handel 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Dette forløb omhandler temaet handel. Med udgangspunkt i Danmark trækkes på 

eleverne forforståelse af hvad Danmarks førende eksportvarer, markeder og bran-

cher består af.  
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Herefter undersøger eleverne i grupper igennem forskellige opgaver hvordan ver-

denshandlen og globalisering bliver påvirket af Covid19 pandemien. Frihandel og 

protektionisme bliver behandlet med cases som Brexit og handelskrigen mellem 

USA og Kina.   

 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, kommunikationskompetencen & ræsonnements-

kompetencen  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
  
Kapitel 18 – Danmarks handel 
Kapitel 20 – Verdenshandel 
Kapitel 21 - Globalisering 
Kapitel 23 – Frihandel og protektionisme 

 

Anvendt 

materiale. 

 

Forløbet løber over 16,6 timer, hvilket er svarende til 10 moduler a 100 minutter.  

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 5 

 

Inflation 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

Inflation behandles som et aktuelt samfundsøkonomisk problemstilling. På klas-

sen vendes kernebegreber, aktuelle artikler læses og mindre opgaver løses.   

 

Faglige mål Redskabskompetencen 

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
  
Kapitel 16 – Inflation 

 

Anvendt materi-

ale. 

 

Forløbet løber over 5 timer, hvilket er svarende til 3 moduler a 100 minutter. 

Arbejdsformer Klasseundervisning og individuel opgaveløsning 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 6 

 

Økonomiske politikker 
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 Forløbets 

indhold og 

fokus 

I dette forløb trænes eleverne i de økonomiske politikker med henblik på at kunne op-

bygge viden i hvilke muligheder stater har på at styre samfundsøkonomien. Eleverne 

trænes i at kunne bruge de økonomiske politikker til at komme med løsningsforslag til 

konkrete og tænkte samfundsøkonomiske problemstillinger.  

 

 

Faglige 

mål 

Kommunikationskompetencen, redskabskompetencen & ræsonnementskompetencen  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
  
Kapitel 12 – Pengepolitik 
Kapitel 13 – Konkurrenceforbedrende politik 
Kapitel 14 - Strukturpolitik 

 

Anvendt 

materiale. 

 

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

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 7 

 

Makroøkonomisk landeanalyse (PBL) 

 Forløbets 

indhold og 

fokus 

Indledningsvis trænes eleverne i økonomiske nøgletal og fremstilling. Herefter trækker 

eleverne et land som de skal fortage en makroøkonomisk landeanalyse på. På bag-

grund af landeanalysen skal eleverne frembringe økonomiske løsningsforslag der kan 

forbedre landets økonomiske situation. Produktet er en mundtlig fremstilling.  

 

Faglige 

mål 

Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen & kommunikations-

kompetencen  

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

 

Anvendt 

materiale. 

 

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

Arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, præsentationer 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 8 Konkurrenceevne, handel og globalisering 
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 Forløbets 

indhold 

og fokus 

Længere forløb som strækker sig i forskellige faser.  

Indledningsvis arbejdes med konkurrenceevne. Eleverne arbejder med et valgfrit land 

hvor de i grupper skal fortage en undersøgelse af landets konkurrenceevne samt handel 

med udlandet. Fokus på priskonkurrenceevne, strukturel konkurrenceevne og porters 

diamant som et analytisk værktøj. Produktet er en mundtlig fremstilling.  

 

Herefter er der klasseundervisning i hvilken påvirkning konkurrenceevne har på landes 

betalingsbalance. Eleverne undervises ligeledes i FNs landegrupper, den traditionelle 

og nye arbejdsdeling, globaliseringens betydning for den internationale handel samt 

handelsteorierne. På baggrund af denne viden undersøger eleverne om de kan lokalise-

rer handelsmønstre mellem lav-, middel- og højindkomstlande.     

 

Afslutningsvis undervises eleverne i dele af den udviklingsøkonomisk landeanalyse 

med henblik på at kunne identificere forskelle på levevilkår i lav-, middel- og højind-

komstlande.  

 

Faglige 

mål 

Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen & kommunikations-

kompetencen  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
  
Kapitel 19 – Konkurrenceevne 
Kapitel 9 – Betalingsbalance 
Kapitel 6.1 – Ulande og verdenshandel https://udviklingsoekonomi.sy-
stime.dk/?id=180 
Kapitel 22 – Teorier om handel 

Kapitel 2 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse (https://udviklingsoekonomi.sy-

stime.dk/?id=134 

 

 

Anvendt 

materiale. 

 

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

Arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, præsentationer, skriftligt arbejde 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 9 

 

Eksamensprojektet ”Globalisering”  

 Forløbets 

indhold 

og fokus 

Eksamensprojektet omhandlende ”Globalisering” er det afsluttende projekt for IØB-

eleverne på Innovationsgymnasiet. Eleverne udarbejder i grupper selvstændigt en pro-

blemstilling & 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 gruppepro-

dukt på tre sider, som udgør analysen. Afslutningsvis skal eleverne individuelt besvare 

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

 

https://udviklingsoekonomi.systime.dk/?id=180
https://udviklingsoekonomi.systime.dk/?id=180
https://udviklingsoekonomi.systime.dk/?id=134
https://udviklingsoekonomi.systime.dk/?id=134
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Faglige 

mål 

Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen & kommunikations-

kompetencen  

Kernestof Følgende kapitler fremgår alle i International B-niveau (systime)   
Eksamensprojektet trækker på følgende kernestof mm;  
Kapitel 17 – Makroøkonomisk landeanalyse  
Kapitel 19 – Konkurrenceevne  
Kapitel 22 – Teorier om handel  

Kapitel 26 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse  

 

Anvendt 

materiale. 

 

Forløbet løber over 20 timer, hvilket er svarende til 12 moduler a 100 minutter. Derud-
over er der tillagt 6 timer fordybelsestid pr. elev.   
IØ-faggruppen har udarbejdet materiale, som knytter sig til de fire underemner (udvik-
ling, 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 minutter 
til efter eksamensforløbet, som kan bruges til eksamens Q&A, synopsis skrivning på 
skolen, samt gruppe peer to peer gennemgang, af hinandens eksamensprojekt.   

 

Arbejds-

former 

Gruppearbejde & projektarbejde   

 

 


