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

samt prisdannelse)  

Forløb 2 Husholdninger, arbejdsmarkedet & arbejdsmarkedspolitik - (individuelt notat) 

Forløb 3 Offentlig sektor & velfærd 

Forløb 4 PBL-forløb (finanspolitik) – (mundtlig præsentation) 

Forløb 5 Den finansielle sektor 

Forløb 6 PBL-forløb ”Hvorfor stopper rentefesten?” (2-delafleveringer)  

Forløb 7 Verdenshandelens udvikling, globalisering & handelsteori (individuelt notat) 

Forløb 8 Danmarks handel & konkurrenceevne  

Forløb 9 PBL-forløb ”Transnationale selskaber, konkurrenceforhold og den nye virkelighed” (3-
delafleveringer) 

Forløb 
10 

Prøveeksamen: synopsis træning og faglig mundtlighed (Breaking News opgaven) 

Forløb 
11 

Miljøpolitik & bæredygtig økonomisk udvikling (individuelt notat) 

Forløb 
12 

Prisdannelse & forsyningsbalancen – skriftlig eksamens forberedelse del 1 

Forløb 
13 

Internationale organisationer & den Europæiske union (individuelt notat) 

Forløb 
14 

PBL-forløb ”Udviklingsøkonomi, katastrofe eller lykkerus” (3-delafleveringer) 
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Forløb 
15 

Prisdannelse & økonomiske modeller – skriftlig eksamens forberedelse del 2 

Forløb 
16 

Eksamenstræning – skriftlig terminsprøve  

Forløb 
17 

Eksamensprojektet (3-delafleveringer) 
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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 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 via Rick & Morty eller South Park, og der bli-
ver øvet, så der er et vis overlap til økonomisk grundforløb. Især ift. det økonomi-
ske kredsløb og udbud/efterspørgselskurver og øvelser med indeksering i Excel.  
 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi B 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
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 
 

Husholdninger, arbejdsmarkedet & arbejdsmarkedspolitik - (individuelt notat) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Først er der klasseundervisning med henblik på at introducere eleverne til hushold-
ningernes funktion i det økonomiske kredsløb, og sammenspillet med arbejdsmar-
kedet. Efterfølgende udvides arbejdsmarkedets funktion og form, og arbejdsmar-
kedspolitik inddrages samtidig med at notatgenren introduceres. Der gives herefter 
moduler på skolen, som skriveværksted, hvor eleverne øver deres skriftlighed indi-
viduelt.  
 
Eleverne skal aflevere et 3 siders notat, hvori selve problemstillingen er udformet, 
men løsningen og tilhørende begreber og analyser mm., skal eleverne selv inddrage 
og til dels finde.  

Faglige mål Kommunikationskompetencen, redskabskompetencen & ræsonnementskompeten-
cen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 5 – Husholdninger og forbrug 
Kapitel 6 – Arbejdsmarkedet 
Kapitel 15 – Arbejdsmarkedspolitik 



 
 

Side 4 af 11 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 15 timer, hvilket er svarende til 9 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev. 

Arbejdsformer Klasseundervisning & skriftligt arbejde 
 
Forløb 3 
 

Offentlig sektor & velfærd 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Der er fokus på den offentlige sektors rolle, begrænsninger og muligheder. Samt 
indtægts- og udgiftskilder. Derudover ser vi dokumentaren ”Gaden, hvor det of-
fentlige forsvandt”.  
 

Faglige mål Kommunikationskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 7 – Den offentlige sektor 
Kapitel 8 - Velfærdsstaten 

Anvendt mate-
riale. 
 

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

Arbejdsformer Klasseundervisning 
 

 
Forløb 4 
 

PBL-forløb (finanspolitik) – (mundtlig præsentation) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet starter ud med gennemgang af finanspolitikken overordnet set vha. klas-
seundervisning, og fortsætter derefter ud i et gruppeprojekt, hvor eleverne enten 
arbejder med lempelig eller stram- finanspolitik i et fiktivt, men virkelighedsnært 
scenarie.  
 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, modelleringskompetencen & tankegangskom-
petencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 9 – Finanspolitik 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 10 timer, hvilket er svarende til 6 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  
 

Arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde og praksisnære øvelser 
 

 
Forløb 5 Den finansielle sektor 
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 Forløbets 
indhold og fo-
kus 

Formålet med forløbet er at kombinere det virkelighedsnære med det fiktive – her 
ser eleverne filmen ”The Big Short” og efterfølgende læser de i IØB-bogen. Forlø-
bet skal udvide elevernes forståelse af den finansielle sektor, primært banker, natio-
nalbanker, renter og obligationer.  
 

Faglige mål Tankegangskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 12 – Den finansielle sektor 
Filmen ”The Big Short” 
Podcast (to afsnit) vedrørende nationalbanken  
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 8,33 timer, hvilket er svarende til 5 moduler a 100 minutter.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, projektarbejde & virtuel undervisning  
 

 
Forløb 6 
 

PBL-forløb ”Hvorfor stopper rentefesten?” (gruppe notat og mundtlig præsenta-
tion) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne indgår i selvvalgte grupper, og skal derefter på baggrund af en kort intro-
duktion og to artikler udarbejde en selvvalgt problemstilling & problemformule-
ring ang. valuta, pengepolitik og inflation. Derudover skal eleverne finde 10 selv-
valgte kilde, og få en godkendelse på de elementer de inddrager. De skal i grupper 
udarbejde et notat på 3 sider, som dækker og den redegørende og analyserende del, 
og et mundtligt oplæg på 6-8 minutter, som omhandler den diskuterende del.  
 

Faglige mål Redskabskompetencen, databehandlingskompetencen & tankegangskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 11 – Valuta 
Kapitel 13 – Pengepolitik 
Kapitel 18 – Inflation  
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 13,33 timer, hvilket er svarende til 8 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 8 timer fordybelsestid pr. elev fordelt ligeligt over de to 
gruppeafleveringer.  
 

Arbejdsformer Klasseundervisning & projektarbejde 
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Her påbegynder 2G 
 
Forløb 7 
 

Verdenshandelens udvikling, globalisering & handelsteori (individuelt notat) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet er primært baseret på klasseundervisning med tilhørende opgaver fra 
IØA, systime bogen. Afslutter forløbet med et inddragende økonomisk spil, som 
sætter tingene i perspektiv for eleverne (internationale handelsspil), som har fokus 
på udviklingslande, nye vækstlande og industrilande. Forløbet afsluttes med et indi-
viduelt notat, som omhandler en firhandelsaftale med EU og Sydkorea på 2 sider.  
 

Faglige mål Problembehandlingskompetencen, databehandlingskompetencen & kommunikati-
onskompetencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 24 – Verdenshandelens udvikling og fordeling 
Kapitel 25 – Globaliseringen af verdensøkonomien 
Kapitel 26 – Teorier om handel  
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 15 timer, hvilket er svarende til 9 moduler a 100 minutter. 
 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriveøvelser (individuelt notat) & praksisnære øvelser (inter-
nationale handelsspil) 
 

 
Forløb 8 
 

Danmarks handel & konkurrenceevne 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet omhandler Danmarks styrkepositioner, konkurrenceevnen (pris, struktu-
rel og institutionel) i en international kontekst af handel på tværs af landegrænser.  
 
Eleverne skal gennemgå forskellige rapporter (WEF) og hjemmesider (statistik 
mm.), for at dygtiggøre deres digitale navigeringskompetencer.  
 

Faglige mål Tankegangskompetencen, problembehandlingskompetencen & modelleringskom-
petencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 22 – Danmarks handel 
Kapitel 23 – Konkurrenceevnen  
 

Anvendt ma-
teriale. 

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

 
 
Forløb 9 
 

PBL-forløb ”Transnationale selskaber, konkurrenceforhold og den nye virke-
lighed” (3-delafleveringer) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Dette problembaserede læringsforløb skal fungere, som et mini-eksamensforløb, 
og derfor er selve formen og processen nærmest identisk. Eleverne udarbejder i 
grupper selvstændigt en problemstilling & problemformulering, men produkternes 
form er bestemt på forhånd. Dvs. at redegørelsen skal afleveres som et mundtligt 
gruppeprodukt (10 minutter), analysen skal udarbejdes som et skriftligt gruppeno-
tat på 3 sider, og diskussionen skal afleveres som en individuel mundtlig præsenta-
tion (screen cast, PowerPoint eller Padlet) på 8 minutter.  
 

Faglige mål Tankegangskompetencen, kommunikationskompetencen, problembehandlings-
kompetencen & modelleringskompetencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 22 – Danmarks handel 
Kapitel 25 – Globaliseringen af verdensøkonomien 
Kapitel 27 – Frihandel kontra protektionisme  
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 15 timer, hvilket er svarende til 9 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 10 timer fordybelsestid pr. elev. (tre til den redegørende 
del, fire til den analyserende del og tre til den diskuterende del).  
 
Der er et kort oplæg om tidligere problemstillinger, introduktion til det overord-
nede emne, samt en projektplan og gruppe/individuelle krav til afleveringerne.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde & projektarbejde 
 

 
Forløb 10 
 

Prøveeksamen: synopsis træning og faglig mundtlighed (Breaking News opgaven) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne skal individuelt udarbejde en synopsis på baggrund af resultaterne fra 
PBL-forløbet ”Transnationale selskaber, konkurrenceforhold og den nye virke-
lighed”, som de skal forsvare mundtligt. Forløbet skal styrke elevernes mundtlig-
hed, og virkelighedsgøre en potentiel eksamenssituation. Derudover skal eleverne 
der har været til prøveeksamen eller først skal op til ’sidst’ udarbejde en kort indivi-
duel video præsentation på 8 minutter med et selvvalgt emne, inden for rammen af 
”Breaking News”.  
 

Faglige mål Tankegangskompetencen, kommunikationskompetencen & ræsonnementskompe-
tencen 

Kernestof Henrik Kureer 
International Økonomi A 
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Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 23 – Konkurrenceevne 
Kapitel 26 – Teorier om handel 
 

Anvendt ma-
teriale. 
 

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

Arbejdsformer Klasseundervisning 
 

 
Forløb 11 
 

Miljøpolitik & erhvervspolitik (individuelt notat) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Gennemgang af forskellige problematikker tilknyttet miljø- og erhvervspolitik, ef-
terfulgt af forskellige former for klassediskussion og refleksion. Afslutter forløbet 
med en individuel notatopgave.  
 
Vi ser også afsnit fra hhv. South Park, Simpsons eller Rick & Morty til at under-
strege nogle satiriske, men også økonomiske ræsonnementer, som eleverne kan 
forholde sig til.  

Faglige mål Problembehandlingskompetencen & kommunikationskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 16 – Erhvervspolitik 
Kapitel 17 – Miljøpolitik 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 11,66 timer, hvilket er svarende til 7 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 5 timer fordybelsestid pr. elev.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde & gruppearbejde  

 
Her påbegynder 3G 

 
Forløb 12 
 

Prisdannelse & forsyningsbalancen – skriftlig eksamens forberedelse del 1 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Dette er et tilbageblik på det begrænsede omfang, som grundforløbet gennemgik 
mht. prisdannelse & forsyningsbalancen, som en måde hvorpå, eleverne skal prøve 
at bruge forskellige analytiske værktøjer og en større inddragelse af forskellige Ex-
cel funktioner i deres besvarelser.  

Faglige mål Ræsonnementskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
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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, databehandling & gruppearbejde  

 
Forløb 13 
 

Internationale organisationer & den Europæiske union (individuelt notat) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Forløbet starter ud med klasseundervisning med tilhørende spørgsmål til hhv. ka-
pitlet omkring internationale organisationer og EU, efterfulgt af et længere forløb, 
hvor eleverne skal agere forskellige virkelighedsnære ’roller’, som led i et omfat-
tende simulationsspil om optagelse i EU. Forløbet afsluttes med en individuel no-
tatopgave.   

Faglige mål Problembehandlingskompetencen & kommunikationskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 28 – Internationale organisationer 
Kapitel 29 – Den Europæiske union  

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 15 timer, hvilket er svarende til 9 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 2 timer fordybelsestid pr. elev.  

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde & projektarbejde  

 
Forløb 14 
 

PBL-forløb ”Udviklingsøkonomi, katastrofe eller lykkerus” (3-delafleveringer) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Dette problembaserede læringsforløb skal fungere, som et mini-eksamensforløb, 
og derfor er selve formen og processen nærmest identisk. Eleverne skal indgå i et 
længerevarende gruppeforløb, som er udarbejdet som et praksisnært case-forløb. 
Der gives tre forskellige cases, som er inddelt både taksonomisk niveau-inddelt ift. 
de forskellige lande de skal undersøge nærmere. Formen er bestemt på forhånd. 
Dvs. at redegørelsen skal afleveres som et mundtligt gruppeprodukt (10 minutter), 
analysen skal udarbejdes som et skriftligt gruppenotat på 3 sider, og diskussionen 
skal afleveres som en individuel mundtlig præsentation (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 
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Kapitel 30 – Udviklingsteorier 
Kapitel 31 – Udviklingsbistand 
Kapitel 32 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 23,33 timer, hvilket er svarende til 14 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 9 timer fordybelsestid pr. elev. – tre timer til hver af de tre 
cases. To cases udarbejdes i grupperne, hvorimod den sidste case udarbejdes alene. 

Arbejdsformer Klasseundervisning & projektarbejde  

 
Forløb 15 
 

Skriftlig prøveeksamen & økonomiske modeller– skriftlig eksamens forberedelse 
del 2 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Formålet er at træne eleverne i de forskellige former for skriftlige opgaver der kan 
forekomme til den skriftlige eksamen. Til hver del opgave vil eleverne få et helt 
modul til at gennemgå opgaverne to og to, efterfulgt af et halvt modul, hvor de rig-
tige besvarelser/overvejelser gennemgås.   

Faglige mål Ræsonnementskompetencen & redskabskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Kapitel 20 – Økonomiske modeller  

Anvendt ma-
teriale. 
 

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

Arbejdsformer Klasseundervisning & skriftligt arbejde  

 
Forløb 16 
 

Eksamenstræning – skriftlig terminsprøve 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eleverne skal til terminsprøve i IØA skriftligt.  

Faglige mål Ræsonnementskompetencen & Redskabskompetencen 
Kernestof Henrik Kureer 

International Økonomi A 
Forlaget Systime, 2017 
ISBN: 9788761691729 
 
Materialet vælges internt.  

Anvendt ma-
teriale. 
 

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

Arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde & gruppearbejde  

 
Forløb 17 
 

Eksamensprojektet (3-delafleveringer) 

Forløbets ind-
hold og fokus 

Eksamensprojektet omhandlende ”Udviklingslande og deres samspil med omver-
denen ” er det afsluttende projekt for IØA-eleverne på Innovationsgymnasiet. Ele-
verne udarbejder i grupper selvstændigt en problemstilling & problemformulering, 
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men produkternes form er bestemt på forhånd. Dvs. at redegørelsen skal udarbej-
des som en mundtlig gruppe præsentation (screen cast, PowerPoint eller Padlet) på 
10 minutter. 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 

Anvendt ma-
teriale. 
 

Forløbet løber over 16,66 timer, hvilket er svarende til 10 moduler a 100 minutter. 
Derudover er der tillagt 6 timer fordybelsestid pr. elev. Dvs. 2 fordybelses timer pr. 
delaflevering.  
 
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 eksamensprojekt.  

Arbejdsformer Projektarbejde  

 
 


