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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni (2022) 

Institution Niels Brock, Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX, 3-årig 

Fag og niveau International Økonomi, niveau A 

Lærer(e) Jens Nüchel 

Hold f19plr22sh (3.R) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Den globale økonomi og Danmarks økonomi 

Forløb 2 Produktion, indkomst, prisdannelse og forbrug 

Forløb 3 Velfærd og offentlig sektor 

Forløb 4 Finanspolitik og økonomisk argumentation (PBL-forløb) 

Forløb 5 Fremtidens arbejdsmarked (PBL-forløb) 

Forløb 6 Inflation, valuta- og pengepolitik 

Forløb 7 Makroøkonomisk landeanalyse og økonomiske anbefalinger (PBL-forløb) 

Forløb 8 Brexit: Skriftlig opgave med fokus på valuta og valutapolitik 

Forløb 9 Konkurrenceevne og handel 
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Forløb 10 Globalisering og teorier om handel herunder internationale organisationer og EU 

Forløb 11 Den tredje verden 

Forløb 12 Breaking News - Økonomiske skoler, modeller og metoder. 

Forløb 13 Skriftlig opgavetræning - 3 delafleveringer 

Forløb 14 Udviklingsøkonomi og handel - 3 delafleveringer - (PBL-forløb) 

Forløb 15 Helikopterpenge – Corona og økonomiske politikker 

Forløb 16 Etiopien – Afrikas økonomiske højdespringer (virtuelt) 

Forløb 17 Eksamenstræning – skriftlig terminsprøve 

Forløb 18 Eksamensprojektet - 3-delafleveringer – (PBL-forløb) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Retur til forside 
 

Forløb 1 
 

Den globale økonomi og Danmarks økonomi 

Forløbets indhold og 
fokus 

Samspil mellem de økonomiske delsektorer. 
 
Balanceproblemer på betalingsbalancen, i beskæftigelsen, priserne (in-

flation og deflation). 
 
Konjunkturforløb og konjunkturspredning mellem sektorer og internati-

onalt. 
Danmarks- og Verdens økonomi siden 1960’erne og finanskrisen. 
 

Begrebsanvendelse: BNP, indekstal, konjunktur, Samfundsøkonomiske 
mål  
              

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 1 og 2. 

 

Anvendte 
materialer 

 

Forløbet løber over 11,66 timer (7 moduler a 100 minutter) 
Artikler og øvelsesopgaver (indeksopgave, eurokrise opgave, se South 

Park) 

Faglige mål Eleven skal kunne: 
Redegøre for konjunkturudvikling (høj/lav) 

Redegøre for og analysere udviklingen i dansk økonomi  
Redegøre for de samfundsøkonomiske mål og målkonflikt. 

Redegøre for BNP-begrebet 
Redegør for finanskrisen. 
 

Arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde og fremlæggelser. 
 

 

Retur til forside 
 

Forløb 2 

 

Produktion, indkomst, prisdannelse og forbrug 

Forløbets ind-

hold og fokus 

Det økonomiske kredsløb 

Forsyningsbalancens opbygning. 
 
Prisdannelse: udbudskurvens- og efterspørgselskurvens opbygning.  

Priselasticitet 
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Løn og købekraft (herunder inflation) 

 
Fuldkommen konkurrence (og andre konkurrenceformer) 
 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 3, 4 og 5 

 

Anvendte 
materialer 

 

Forløbet løber over 13,33 timer (8 moduler a 100 minutter) 
 

• Diverse artikler som illustrerer forskydninger i udbud & efterspørgsel samt 

konkurrenceformer. 

• Øvelsesopgaver  

”Økonomi for dummies” om multiplikatoreffekten, Danmarks Radio, DR2. 
 

Faglige mål • Det økonomiske kredsløb og Forsyningsbalance 

• Måling af produktion og indkomst. 

• Årets (løbende)priser og faste priser.  

• Efterspørgsel og udbud. 

• Prisernes påvirkning på købekraften 

• Indkomster, forbrug og opsparing  

• Priselasticitet 

• Forbrugerprisindekset 

• Indkomstfordeling og Gini-koeficienten  

Arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/ Gruppearbejde/elevpræsentationer 

 
Retur til forside 

 

Forløb 3 
 

Velfærdsstat og offentlig sektor 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Velfærdsstaten 
Den offentlige sektors opgaver og størrelse. 
Den offentlige sektors udgifter og indtægter. 

 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 

Kapitel 7 
 

Anvendte 

materialer 

Forløbet løber over 6,66 timer (4 moduler a 100 minutter) 
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 • Øvelsesopgaver 

• Artikler og DR-udsendelsen: Gaden hvor det offentlige forsvandt 

Faglige mål Eleverne skal kunne: 

• Redegøre for velfærdsstaten og dets udfordringer 
• Forstå det offentliges produktioner i økonomien 
• Forstå forskellige skattetyper, skatteprincipper og fordelingsvirkninger 

Arbejdsformer Læreroplæg med introduktion til gruppearbejde + opgaveløsning mundtlig 
feedback  
 

 
Retur til forside 

 

Forløb 4 

 

Finanspolitik og økonomisk argumentation (PBL-forløb) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Lærerintroduktion af 

• Finanspolitikken herunder 1) stram/lempelig, 2) liberal/socialistisk samt dy-
namiske effekter med kobling til Forsyningsbalancen. 

• Opbygning af notat 
 

PBL-forløbet 
 

1) Anvendelse af ”hjælpesætninger” i opbygning af økonomisk argumen-
tation herunder selv at finde hjælpesætninger i forskellige udleverede 
materialer. 

2) Søgning og gennemgang af mindst tre artikler indeholdende finanspoli-
tiske problemstillinger med identificering af problemstillingen samt ar-
gument for stram/lempelig, liberal/socialistisk samt dynamiske effekter 
med kobling til Forsyningsbalancen. 

3) Elevskrivning af eget notat med indstilling til Finansministeren om fi-
nanspolitiske initiativer ifm. Covid-19 (omfang 2-3 normalsider) 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 1- 9 med fokus på kapitel 9 (Finanspolitik) samt med inddragelse af øv-
rige kapitler efter behov. 
 

Anvendte 

materialer 

 

Forløbet løber over 10 timer (6 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

• Udleverede notatmateriale 

• Artikler som eleverne selv har fundet 
 

Faglige mål • Anvende og kombinere viden fra faget til at undersøge økonomiske 
problemstillinger i samfundet. 
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• Analyse af samfundsøkonomiske problemstillinger ved anvendelse af 
finanspolitik. 

• Diskutere mulige løsninger samt anbefale og begrunde den løsning, 
som er ”den bedste”. 

 

Arbejdsformer Læreroplæg med introduktion til gruppearbejde + opgaveløsning, notatop-
gave, skriftlig og mundtlig feedback  

 
Retur til forside 

 

Forløb 5 
 

Fremtidens arbejdsmarked (PBL-forløb) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Introforløb med læreroplæg med fremlæggelse af 

• Arbejdsmarkedets delsektorer og samspillet mellem dem  
• Forskellige typer af arbejdsløshed 

• Indenfor og udenfor arbejdsmarkedet herunder beregning af arbejdsløs-
hedsprocenten 

• Vækst og konjunkturer samt strukturelle problemstillinger 

• Aktiv arbejdsmarkedspolitik 
 
Herunder mindre elevopgaver undervejs i introduktionen. 
 
PBL-forløbet 

• Problemidentifikation og gruppedannelse 

Eleverne læser forskellige selvfundne og fremlagte kilder mhp. at identifi-

cere relevante problemstillinger. Eleverne definerer og udvælger 6 temaer 

og inddeler sig i grupper efter emneinteresse 

 

• Udarbejdelse af synopsis 

Et lille (ikke færdigt) notat på et par sider, som indeholder: 

o Problemformulering og opgaveformulering med taksonomiske         

niveauer 

o Færdige figurer, tabeller, modeller mv. 
o Teori/begreber fra IØ-bogen, som gruppen vil anvende 
o Hvad for noget kvalitativt og kvantitativt empirigruppen vil bruge 
o Kildeliste 

 

• Skrivning af rapport på 3-5 normalsider afhængig af gruppestørrelse 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 
Kapitel 6, 15, 16 
 

Anvendte Forløbet løber over 10 timer (6 moduler a 100 minutter). 
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materialer 

 

Derudover er der tillagt 8 timer fordybelsestid pr. elev.  

 
Supplerende problemstillinger 
Demografiske og teknologiske problemstillinger 

 
Supplerende aktivitet 
Oplæg af Cevea om fremtidens arbejdsmarked 

 

Faglige mål Forståelse 

• Forstå arbejdsmarkedet og hvordan det fungerer/hvilke udfordringer 

der kan opstå 

• Forstå hvordan arbejdsmarkedet påvirker samfundsøkonomien 

• Forstå hvordan politikere forsøger via arbejdsmarkedspolitik at påvirke 

arbejdsmarkedet 

• Forstå problemer og løsningsmuligheder på arbejdsmarkedet 

• Forstå hvordan den globale verden samt demografiske og teknologiske 

udvikling påvirker fremtidens arbejdsmarked og hvordan det påvirker 

de personlige og faglige kvalifikationer, som der i stigende grad bliver 

efterspørgsel på i fremtiden. 

 

Færdigheder 

• Kunne udarbejde en tilfredsstillende problemstilling og problemformu-

lering, som indeholder alle taksonomiske niveauer  

• Inddrage relevant viden fra tidligere forløb/kapitler fra bogen, som 

grundviden til synopsis og fremlæggelsen  

• Selvstændigt at kunne indsamle og formidle ny viden (meget læsear-

bejde) 

• Inddrage relevante bilag (grafer, tabeller mm.) 

 

Arbejdsformer Læreroplæg med introduktion til gruppearbejde + opgaveløsning.  

Eksternt oplæg 

 

Retur til forside 
 

Forløb 6 

 

Inflation, valuta- og pengepolitik 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet introducerer det finansielle marked, de finansielle politikker og pris-
dannelsen på finansielle produkter. Obligationen som værdipapir og investe-

ringsobjekt introduceres for eleverne. Sammenhænge mellem inflation, rente 
og valuta er centralt i forløbet samt hvordan forskellige former for risici indgår 
og prisfastsættes. Markedskræfternes virkning og politisk styring af rente og 

valuta er centrale elementer – fx: 
 

• Sammenhæng mellem rente og obligationskurs 
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• Sammenhæng mellem rente og valutakurs 

• Hvad påvirker renten 

• Hvad bliver påvirket af renten 

• Danmarks fastkurspolitik 

• Pengepolitik og valutapolitik 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 10, 11, 12, 13, 14, 18 

 

Anvendte 
materialer 

 

Forløbet løber over 13,33 timer (8 moduler a 100 minutter). 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  

 

Faglige mål Eleverne skal opnå viden om og evne til at arbejde med: 
 

• Betalingsbalancen og kapitalbalancen 
• Valutakurssystemer 

• Nationalbanken og banksystemet 
• Obligationer 
• Pengepolitik 

• Pengepolitiske instrumenter 
• Valutapolitik 
• Inflation, rente og valutakurs 

• Den finansielle sektor 
 

Arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg med introduktion til mindre gruppearbejde og 

præsentationer, opgaveløsning. 
 

 
Her påbegynder 2G 

Retur til forside 

Forløb 7 
 

Makroøkonomisk landeanalyse og økonomiske anbefalinger (PBL-forløb) 

Forløbets ind-

hold og fokus 

Forløbets formål er at give eleverne kompetence i at anvende alle de indtil nu 

lærte begreber til at gennemføre en analyse og vurdering at et rigtig lands vir-
kelige økonomiske nøgletal. Herunder selv at søge og behandle økonomiske in-
formationer på nettet. 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 21 
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Anvendte 

materialer 
 

Forløbet løber over 13,33 timer (8 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

Faglige mål At give eleverne kompetencer i at arbejde med og vurdere… 

• Makroøkonomiske nøgletal 
• Makroøkonomisk analyse af selvvalgt land 

• Styrker og svagheder ved økonomiske politikker. 
• Databehandling: 1) Søgning og udtræk af data i Danmarks Statistik, Ar-

bejde i Excel med udarbejdelse af tabeller og figurer. 

 

Arbejdsformer Oplæg til gruppearbejde, opgavebesvarelser og klassefremlæggelser i form af 
en screencast inkl. notat med bilag/figurer 

 

 
Retur til forside 

 
Forløb 8 

 

Brexit: Skriftlig opgave med fokus på valuta og valutapolitik 

Forløbets indhold og fokus Forløbets indhold og fokus er selvstændig skriftligt arbejde og frem-

stilling. Ingen undervisning. Skriftlig feedback 

 

Faglige mål Forløbets faglige mål er: 
 

• At træne eleverne i at læse økonomiske artikler og bruge af 

deres faglige viden til at analysere og forstå, det de læser. 

• At give eleverne en dybere forståelse af de økonomiske ud-

fordringer i at forlade EU’s indre marked. 

• At træne eleverne i markedskræfternes indvirkning på valuta-

kursen 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 
Kapitel 11 og 14 
 

Anvendt materiale. 

 

Forløbet er tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

• Briternes hårde skilsmisse fra EU får pundet til at rasle 

ned og ned (Politiken, 18. januar 2017) 

• Tabel over BNP-vækst 2015-2017 

• Figur over Englands eksport fordelt på lande/regioner 

samt inden for EU 
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• Britisk bilindustri frygter at Brexit betyder høj told på ek-

sport til EU (Børsen, d. 7. marts 2017) 

 

Arbejdsformer Aflevering af skriftlig besvarelse af opgaver med diverse spørgs-
mål. 
 

 

Retur til forside 
 

Forløb 9 
 

Konkurrenceevne og handel 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne arbejder med et valgfrit land hvor de i grupper skal fortage en undersø-

gelse af landets konkurrenceevne samt handel med udlandet. Fokus på priskonkur-

renceevne, strukturel konkurrenceevne og porters diamant som et analytisk værk-

tøj. Produktet er en video og fremlæggelse for klassen.  

 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 

Kapitel 11, 14, 22, 23. 
 

Anvendte 

materialer 
 

Forløbet løber over 13,33 timer (8 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

Supplerende stof 
• Tigerspring for Danmarks konkurrenceevne, Finans 16.06.2020: 

TTPS://FINANS.DK/OKONOMI/ECE12223174/TIGERSPRING-FOR-DANMARKS-
KONKURRENCEEVNE/?ST=1&CTXREF=FOR-
SIDE&FBCLID=IWAR0JZ8RGMM_TRMCRLITT-
VS1_2AI9YS0LLQPXD4BNRUJJRKU_PI_0_1H4UM 

• https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-
competitiveness-ranking-2020/ 

 

Faglige mål • Konkurrenceevne og konkurrenceevneforbedrende politik 
• Produktivitet 
• Danmarks handel med pris- og strukturel konkurrenceevne herunder 

Porters Diamant 
• Analyse og diskussion af Danmarks (høje) placering i verdenskonkurren-

cen 
 

Arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg med introduktion til gruppearbejde + opgave-

løsning samt film. Produktion af video og fremlæggelse for klassen i udvalgte 
stofområder. 
 

 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2020/
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2020/
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Retur til forside 

 

Forløb 10 
 

Globalisering og teorier om handel herunder internationale organisationer og 

EU 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Klasseundervisning og gruppearbejde i hvilken påvirkning konkurrenceevne 
har på landes betalingsbalance. Fokus på: 

• Brexit 

• FNs landegrupper, arbejdsdeling, globaliseringens betydning for den inter-

nationale handel samt handelsteorierne. 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 

Kapitel 26, 27, 28, 29 
 

Anvendte 

materialer 

 

Forløbet løber over 26,66 timer (16 moduler a 100 minutter). 

 

• Diskussion af Brexit med analyse af valutakurspåvirkningen i UK 

• Empirisk analyse af Danmarks samhandel med et uland og et EU-land ved 

elevernes egne dataudtræk fra Danmarks Statistik. 

Faglige mål • Forstå globaliseringens fordele og udfordringer for den vestlige verden 

og udviklingsøkonomierne 
• Redegøre for bevæggrunde til frihandel og protektionisme 

• Redegøre for klassiske og moderne handelsteorier 

• Anvende handelsteorier til at forstå samhandel med ens og forskellige 
lande herunder Danmarks udenrigshandel og den internationale ar-

bejdsdeling 
• Redegøre for det indre marked i EU 
• Redegøre for internationale organisationers historie rolle i verdenshan-

del og økonomi. Fokus på EU, WTO og Verdensbanken. 
 

Arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg med introduktion til gruppearbejde + opgave-

løsning samt film. Produktion af video og fremlæggelse for klassen i udvalgte 
stofområder. 
 

 
Retur til forside 

 
Forløb 11 

 

Den tredje verden 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet er en introduktion til forståelsen af hvorfor nogle lande er blevet rige 
og nogle er forblevet fattige. Vi har kikket på de forskellige karakteristika ved 
rige henholdsvis fattige lande. Vi har drøftet problematikkerne omkring udvik-

lingsbistand. Vi har set nærmere på udviklingsbistanden fra Danmark. Og vi har 
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beskæftiget og med forskellige udviklingsteorier og -strategier… nye og gamle, 

styrker og svagheder. Fokus har været på Afrika. 
 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 
Kapitel 30, 31, 32 
 

Faglige mål At give eleverne: 

• En forståelse for udviklingslandenes særlige kendetegn og udfordringer 

• Kendskab til teorier og strategier tilknyttet udviklingslande 

• Redskaber til at gennemføre udviklingsøkonomiske landeanalyser 

• Evne til at reflektere over muligheder og begrænsninger i forhold til at 

skabe økonomisk vækst i udviklingslande 

• Kendskab til dansk udviklingsbistand 

Anvendte 

materialer 
 

Forløbet løber over 26,66 timer (16 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

Supplerende 
Link til globalis samt trading economics, landepapirer fra Udenrigsministeriet, 
diverse artikler, TV-udsendelse om børnearbejde i kaffeplantage 

(https://www.dr.dk/drtv/program/sandheden-om-din-kaffe_183847), TV-udsendelsen AS Fat-

tigdom (findes på CFU), Bobler: (https://www.gapminder.org/tools/), 2 DR-podcasts om 
Kinas børnepolitik, Dollar-Street (http://www.gapminder.org/), Verdensbankens in-

komstgrupper (https://www.weforum.org/agenda/2016/05/these-maps-divide-the-world-by-aver-

age-income/), Alderspyramider (https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/coun-

try?YR_ANIM=2021), FN Human Devopment Report 2020 (https://hdr.undp.org/en/2020-

report) 
 

Arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/ Gruppearbejde/elevpræsentationer 
 

 

Her påbegynder 3G 

Retur til forside 
 

Forløb 12 
 

Udviklingsøkonomi og handel - 3 delafleveringer - (PBL-forløb) 

Forløbets ind-

hold og fokus 

Dette problembaserede læringsforløb skal fungere, som et mini-eksamensfor-

løb, og derfor er selve formen og processen nærmest identisk. Eleverne skal 
indgå i et længerevarende gruppeforløb, som er udarbejdet som et praksis-

nært case-forløb. Der gives tre forskellige cases, som er inddelt både taksono-
misk niveauinddelt ift. de forskellige lande de skal undersøge nærmere. For-
men er bestemt på forhånd: 

https://www.dr.dk/drtv/program/sandheden-om-din-kaffe_183847
https://www.gapminder.org/tools/
http://www.gapminder.org/
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/these-maps-divide-the-world-by-average-income/
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/these-maps-divide-the-world-by-average-income/
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/country?YR_ANIM=2021
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/#/country?YR_ANIM=2021
https://hdr.undp.org/en/2020-report
https://hdr.undp.org/en/2020-report
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• Først dels produkt er et gruppeudarbejdet dokument hvori der redegøres, 

analyseres vurderes på nogle konkrete spørgsmål i relation til det valgte 
land – udviklingsøkonomisk og handelsmæssigt. 

• Anden del er en genaflevering i gruppen, men nu i en egentlig rapportform 

med problem-, og opgaveformulering, metodeforklaring, konklusion osv. 
• Tredje del er en individuel aflevering med et screen cast (PowerPoint med 

tale over) af cirka 10 minutters varighed. 

 

Faglige mål • At forberede eleven til IØ-eksamensprojektet 

• At styrke elevens analytiske og fremstillingsmæssige evner i økonomisk 

metode og at udarbejde en rapport. 

• At forberede eleverne metodemæssigt til den fremtidige SOP-opgave 

• At genopfriske handels- og udviklingsteorier. 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 
 

Kapitel 23 – Konkurrenceevne 
Kapitel 24 – Verdenshandlens udvikling og fordeling 
Kapitel 26 – Teorier om handel 

Kapitel 27 – Frihandel og protektionisme 
Kapitel 30 – Udviklingsteorier 
Kapitel 31 – Udviklingsbistand 

Kapitel 32 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse 
 

Anvendte 

materialer 
 

Forløbet løber over 23,33 timer (14 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 9 timer fordybelsestid pr. elev. – tre timer til hver af de 
tre cases. 

Arbejdsformer Projektarbejde 

 
Retur til forside 

 
Forløb 13 
 

Breaking News - Økonomiske skoler, modeller og metoder. 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Brush up fra undervisningen generelt og yderligere etablering af bevidsthed 
omkring de økonomiske teoriers samfundsmæssige fundament. 

Eleverne finder en aktuel økonomisk historie i et globalt engelsksproget medie 
– en tv-kanal, en avis, et tidsskrift, en tænketank etc. 

Emnet kan være hvad som helst – blot det har en økonomisk vinkel og kan 
knyttes til teori inden for lærebogens rammer. 
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Nyheden blev præsenteret i et PPT-oplæg illustreret med figurer, grafer, tabel-
ler, fotos m.v. Og med forklaring af, hvordan det valgte økonomiske stof fra læ-
rebogen kan bidrage til en bedre forståelse af nyheden. 
 

Faglige mål At give eleverne: 

• Bevidsthed omkring de økonomiske teoriers samfundsmæssige funda-

ment: At teorierne ikke er naturgivne, men produkt af sin tid og forskel-

lige skoler. 

• Indblik i ideologiernes (mis)brug af forskellige skoler 

• Viden om modellernes styrker og begrænsninger. 

• Kendskab til den økonomiske metodes anvendelse 
• Evne til at benytte økonomisk metode til at styrke sin faglige kommunikation 

Kernestof Kernestof 
Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 

Kapitel 19, 20, 33 

 

Anvendte 
materialer 
 

Forløbet løber over 8,33 timer (5 moduler a 100 minutter). 
 
Supplerende: 

• Link til Cepos og AE-rådet 

• Link til Finansministeriet, Dors og Nationalbanken 

• Diverse økonomiske prognoser og analyser 

• Engelske kilder: CNN, BBC , The Economist, New York Times , The Guardian, 

World Economic Forum, Project Syndicate, IMF 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde herunder fremstilling og 
præsentation af økonomisk materiale. 

 

 

Retur til forside 
 

Forløb 14 

 

Skriftlig opgavetræning (3 delafleveringer) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Formålet er at træne eleverne i de forskellige former for skriftlige opgaver der 
kan forekomme til den skriftlige eksamen. Eleverne arbejder på opgaverne 2 

og 2 i undervisningen. Opgaverne færdiggøres hjemme. 
 

Faglige mål At styrke elevernes evne til at anvende økonomisk metode i opgaveløsningen 

herunder at forberede eleverne til den skriftlige eksamen 
 

 

http://money.cnn.com/news/economy
http://www.bbc.com/news/business
https://www.economist.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.theguardian.com/uk/business
https://www.weforum.org/
https://www.project-syndicate.org/
http://www.imf.org/en/news
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Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 

 
• Kapitel 20 – Økonomiske modeller 

• Pensum i øvrigt 

Anvendte 
materialer 

 

Forløbet løber over 16,66 timer (10 moduler a 100 minutter). 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  

 
Tidligere skriftlig IØ-eksamensopgave 

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppevejledning og skriftligt arbejde  

 
Retur til forside 

 

Forløb 15 
 

Helikopterpenge – Corona og økonomiske politikker 

Forløbets ind-

hold og fokus 

Produktion af et nyhedsindslag om begrebet helikopterpenge, og hvordan det 

skal kunne løse en økonomisk krise. Nyhedsindslaget skal grafisk og pædago-

gisk illustrere, hvad helikopterpenge er, helikopterpenges forskellige former og 
målgrupper, og hvad man vil opnå og eventuelle effekter på kort og lang sigt 
og diskutere om det er hensigtsmæssigt at pumpe penge ud i folks lommer. 

 

3-4 elever i hver gruppe, som interviewer og spiller økonomiske eksperter og 
som er henholdsvis for og imod brugen af helikopterpenge. 

• Nyhedsindslaget skal varer 4-5 minutter og fremvises for klassen. 
• Nyhedsindslaget skal desuden vedlægges et manuskript 

 

Faglige mål • At styrke elevernes forståelse for de økonomisk/politiske beslutninger i 

Folketinget i tilknytning til Coronakrisen. 

• At genopfriske elevernes tidligere lærte økonomiske politikker samt herun-

der sammenhænge i økonomiens årsag/virkning. 

• Styrke elevernes evne til økonomisk argumentation 

• At anvende IT opgaveløsningen 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
• Kapitel 2.1 De samfundsøkonomiske mål 
• Kapitel 9 Finanspolitik 
• Kapitel 12 Finansiel sektor 

• Kapitel 13 Pengepolitik 
• Kapitel 18 Inflation 
• Kapitel 19.5 Pengemængde og inflation / monetarisme / aktuel pengepoli-

tik i FED & ECB 
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Anvendte 

materialer 
 

Forløbet løber over 8,33 timer (5 moduler af 100 minutter) 

 
Supplerende: 

• Artikel i Jyllands-Posten den 15 MAR 2016 

• Elevernes selvfundne artikler og materialer 

Arbejdsformer Gruppearbejde, fordybelse, argumentation og præsentation 

 
Retur til forside 

 
Forløb 16 

 

Etiopien – Afrikas økonomiske højdespringer (virtuelt) 

Forløbets indhold og fokus Etiopien har de sidste 10 år haft den højeste vækstrate i Afrika. 

Andelen af fattige daler markant, og Den Internationale Valuta-
fond forudser vækstrater på i størrelsen 5-10 pct. Hvad er det der 

gør, at Etiopien skiller sig så markant ud fra mange øvrige lande i 
Afrika. 
 

Fokus er på artikelanalyse med inddragelse af økonomisk teori: 

• Den økonomiske udvikling i Etiopien 

• Etiopiens komparative fordele og udviklingsstrategi. 

• Samarbejdet mellem Etiopien og Kina herunder forskelle i in-

teresser hos europæiske og kinesiske investorer 

Faglige mål • At give eleverne en forståelse af, at det godt kan lykkes at 

skabe økonomisk udvikling i Afrika. 

• At træne elevens analytiske og udviklingsøkonomiske kompe-

tencer 

• At give eleven en forståelse af de geopolitiske interesser i Af-

rika 

 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2018 
ISBN: 9788761691712 
Kapitel 26, 30, 32 

 

Anvendt materiale. 

 

Forløbet løber over 3,33 timer (2 moduler af 100 minutter) 
 

• Artiklen "Etiopien er Afrikas højdespringer" af Ulla Poulsen fra 

Kristeligt Dagblad den 31. juli 2018. 

• Filmen "Feeding Africa - Etihopia" på Vimeo. Spilletid 20 mi-

nutter. 

 

Arbejdsformer Eleven arbejder hjemmefra virtuelt med vejledning via Teams  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/etiopien-er-afrikas-oekonomiske-hoejdespringer
https://vimeo.com/240837968
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Retur til forside 

 

Forløb 17 
 

Eksamenstræning – skriftlig terminsprøve 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne skal til terminsprøve i IØA skriftligt.  

Faglige mål • At forberede eleverne til den skriftlige eksamen 

• At styrke elevernes evne til at anvende økonomisk metode i opgaveløsningen 

Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2018 

ISBN: 9788761691712 
 
Materialet vælges internt.  

Anvendte 
materialer 
 

Forløbet løber over 6,66 timer (4 moduler a 100 minutter). 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev. 
 

Tidligere eksamensopgave 

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde & gruppearbejde  

 

Forløb 18 
 

Eksamensprojektet (3-delafleveringer) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eksamensprojektet omhandlende ”Udviklingslande og deres samspil med om-
verdenen ” er det afsluttende projekt for IØA-eleverne på Innovationsgymna-
siet. Eleverne udarbejder i grupper selvstændigt en problemstilling & problem-

formulering, men produkternes form er bestemt på forhånd: 
• Først skal eleverne udarbejde en redegørelse i form af en selvforklarende 

PowerPoint med forklaringsteksten i notefeltet. 

• Derefter skal eleverne udarbejde et skriftligt notat på tre sider, som udgør 
analysen. 

• Afslutningsvis skal eleverne individuelt besvare deres diskuterende del 
mundtligt, enten via (screen cast, PowerPoint eller Padlet) på 10 minutter. 

 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen & kommunikationskompetencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 

Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 

Kapitel 19 – Økonomiske skoler 
Kapitel 22 – Konkurrenceevne 

Kapitel 26 – Teorier om handel 

Kapitel 30 – Udviklingsteorier 
Kapitel 31 – Udviklingsbistand 

Kapitel 32 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse 
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Anvendte 

materialer 

Forløbet løber over 16,66 timer (10 moduler a 100 minutter). 

Derudover er der tillagt 6 timer fordybelsestid pr. elev. Dvs. 2 fordybelses ti-
mer pr. delaflevering.  
 

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, synop-
sis skrivning på skolen, samt gruppe peer to peer gennemgang af eksamens-

projekt. 
 

Arbejdsformer Projektarbejde  

 

 


