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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

National Økonomi  

Indhold Kernestof:  

 

Den globale økonomi (kap. 1), Danmarks økonomi (kap. 2), Produktion og indkomst (kap. 3), Pris-

dannelsen (kap. 4), Husholdninger og forbrug (kap. 5), Arbejdsmarkedet (kap. 6), Den offentlige sek-

tor (kap. 7), Velfærdsstaten (kap. 8), Finanspolitik (kap. 9), Betalingsbalance og kapitalbalance 

(kap. 10), Valuta (kap. 11), Valutapolitik (kap. 14), Den finansielle sektor (kap. 12) i Interna-

tional Økonomi A læreplan 2017, Henrik Kureer, Systime e-bog. 2017, https://io-a.systime.dk/ 

 

 

Supplerende stof:  

 

Altinget, den 4. oktober, 2019, ”Statsministeren om fattigdomsgrænse: Familier med 20.000 efter 

skat er ikke fattige”. https://www.altinget.dk/social/artikel/statsministeren-om-fattigdomsgraense-familier-med-20000-efter-

skat-er-ikke-fattige 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, https://www.ae.dk/ 

 

”BB3: BETALINGSBALANCE, ÅRLIG EFTER POSTER, INDÆGT/UDGIFT OG 

LAND”, Statistik banken, https://www.statistikbanken.dk/bb3 

 

Berlingske den 14. juli 2020, ”Kronen er blevet stærkere – og det kan gavne boligejere” 

 

Børsen, den 6. august 2019, ”Handelskrig sender kinesisk valuta på laveste niveau i 11 år”. 

 

Cepos, https://www.cepos.dk/ 

 

Danmarks Nationalbank, ”Valutakurser”, https://www.nationalbanken.dk/valutakurser 

 

Danmarks Nationalbank, Analyse, den 1. april 2020, nr. 4., ”Dansk og international økonomi 

ramt af pandemi”. https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-international-oekonomi-ramt-

af-pandemi.aspx 

 

”Dansk fiskeri og fiskeindustris økonomiske fodaftryk”, Copenhagen Economics, januar 2018. 

 

DR1, 2018, ”Fri os fra kontanthjælp”, 4 afsnit. 

 

DR1, den 4. august 2020, Tv avisen 18.30. 

 

DR1, ”Kontant special: Fra kutter til køledisk”, den 3. januar 2018. 

 

DR 2, 2012, ”Sikke en fest - Finanskrisen og dens konsekvenser”, Afsnit 1, 

https://www.youtube.com/watch?v=9wMv0SpZ_PM 

 

https://io-a.systime.dk/
https://www.altinget.dk/social/artikel/statsministeren-om-fattigdomsgraense-familier-med-20000-efter-skat-er-ikke-fattige
https://www.altinget.dk/social/artikel/statsministeren-om-fattigdomsgraense-familier-med-20000-efter-skat-er-ikke-fattige
https://www.ae.dk/
https://www.statistikbanken.dk/bb3
https://www.cepos.dk/
https://www.nationalbanken.dk/valutakurser
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-international-oekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2020/04/Dansk-og-international-oekonomi-ramt-af-pandemi.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=9wMv0SpZ_PM
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Effektivt Landbrug den 27. august 2020, ”Ikke samme kursfest i Europa som i USA”. 

 

“Fiscal Policy and Stimulus: Crash Course Economics #8”, Youtube, 

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

 

Jyllands-Posten den 3. juli 2019, “De første skridt er taget for at få den svageste valuta” og “Sådan 

kan en handelskrig blive til en valutakrig”. 

 

Jyllands-Posten den 24. juli 2019, ”Topøkonomers sortsyn vokser”. 

 

Jyllands-Posten den 30. juli 2019, ”USA har kurs mod den første 

rentesænkning siden 2008”. 

 

Jyllands-Posten den 1. august 2019, ”USA’s centralbank sænker 

renten med 0,25 pct. point”. 

 

Jyllands-Posten den 3. august 2019, ”Trump slår til igen: »Han risikerer at hive 

tæppet væk under den globale økonomi«” 

 

Jyllands-Posten den 6. august 2019, ”Nu kan du få et 10-årigt boliglån med negativ rente”. 

 

Jyllands-Posten den 8. august 2019, ”Handelskrig starter ny ond rentespiral” 

 

Jyllands-Posten den 14. august 2019, ”Den globale krisestemning vokser i styrke”. 

 

Jyllands-Posten den 9. september 2019, ”Milliarderne fosser ud af minkbranchen” 

 

Jyllands-Posten den 16. september 2019, ”Investorerne går efter guldet”. 

 

Jyllands-Posten den 27. september 2019, ”Kopenhagen Fur reber sejlene og vil kæmpe sig gennem 

krisen”. 

 

Jyllands-Posten den 7. oktober 2019, ”Skiferoliefesten er ved at fuse ud”. 

 

Jyllands-Posten den 3. december 2019, ”Ledernes løn løber fra den almindelige borgers”. 

 

Jyllands-Posten den 8. januar 2020, ”Her skal fagbevægelsen og 

arbejdsgiverne slås de næste uger”. 

 

Jyllands-Posten den 9. januar 2020, ”600.000 privatansatte vil have del i lønfest”. 

 

Jyllands-Posten den 9. januar 2020, ”Mere barsel med fuld løn til far bliver et varmt emne”. 

 

Jyllands-Posten den 1. februar 2020, ”Først kom regeringen med principper 

og store ord, men nu er regningen klar: »Det er en omgang kammerateri«”. 

 

Jyllands-Posten den 12. juni 2020, ”Landene kæmper om at have den svageste valuta”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otmgFQHbaDo
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Jyllands-Posten den 21. august 2020, ”Svag dollar spiller investorer et puds”. 

 

Jyllands-Posten den 27. august 2020, ”Overraskende mange frygter et nyt fald i dollarkursen efter 

Jackson Hole”.  

 

Jyllands-Posten den 21. oktober 2020, ”Ny coronabølge forværrer den økonomiske nedtur i Euro-

pa”. 

 

KAPITALBALANCE, Danmarks Statistik, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-kapitalbalance/kapitalbalance 

 

Kommunale Nøgletal, Indenrigs- og boligministeriet, http://www.noegletal.dk/ 

 

”NAHD21: 1 PRODUKTION OG BNP (DETALJERET) EFTER TRANSAKTION 

OG PRISENHED”, Statistikbanken, 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=NAHD21&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree 

  

NAN1: FORSYNINGSBALANCE, BRUTTONATIONALPRODUKT (BNP), 

ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE MV. EFTER TRANSAKTION OG 

PRISENHED, Statistikbanken, Danmarks Statistik, https://www.statistikbanken.dk/ 

 

Nationalbanken, DR2, 10. september 2018, med Anders Agger 

 

Nordjyske den 18. august 2020, ”Markant svækkelse af dollaren siden marts”. 

 

Politiken, den 17. september 2019, ”Droneangreb kunne før have ført til oliekrise – nu sker det 

næppe” 

 

”Statistisk Tiårsoversigt 2018”, Danmarks Statistik. 

 

The Economist den 1. august 2019, ”Economic and financial indicators” 

 

The Economist den 8. August 2019, “The guns of August. The trade war escalates, and the fog of 

war descends”. 

 

The Economist den 8. oktober 2020, “The eternal zero The pandemic will leave a legacy of even 

lower interest rates—and even higher asset prices”. 

 

The Economist, Intelligence Unit, Global Forecasting Service, 27. September 2019, 

“Gold”.  

 

”Trumps handelskrig med Kina”, DR1, https://www.dr.dk/drtv/se/trumps-handelskrig-med-kina_123807 

 

TV-avisen, DR 1, den 15. august 2019, https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-08-15 

 

TV-avisen, DR1, den 20. august 2019, https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-08-20 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-kapitalbalance/kapitalbalance
http://www.noegletal.dk/
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=NAHD21&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
https://www.statistikbanken.dk/
https://www.dr.dk/drtv/se/trumps-handelskrig-med-kina_123807
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-08-15
javascript:void(0);
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TV-avisen, DR1, den 12. september 2019, https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-09-

12#!/ 

 

”Valutaomregner”, https://www.valutakurser.dk/ 

 

Verdensbanken, tal om verdens BNP og de enkelte lande i excelark (3. stk. ”Current”, 

”GDP per capita” og ”Growth annual”, 2019. https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

 

 

Omfang 

 

Ca. 100% af uddannelsestiden. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål: 

 

- afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling set i et 

nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere viden om 

fagets identitet og metoder 

̶ identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter 

sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

̶ anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de samfunds-

økonomiske udfordringer 

̶ udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge 

mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiriske data 

̶ indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug for un-

dersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt udvikle og vurdere 

innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 

̶ fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold 

̶ udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-værktøjer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Individuel undervisning 

- Gruppeundervisning 

 

PBL forløb og notater: 

 

- Verdensøkonomien (august 2019). 

- Prisdannelse. 

- Fiskeriprojekt med vægt på udbud og efterspørgsel. Besøg på Hanstholm havn, 

fiskeaktion og virksomheder i samarbejde med virksomhedsøkonomi (VØ). 

- Tværfaglig projekt omkring Globalisering. 

- Rente og inflation. 

- Valuta. 

- Notat om Danmarks udenrigshandel. 

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-09-12#!/
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-09-12#!/
https://www.valutakurser.dk/
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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Aktuel økonomisk reportage om dansk økonomi netop nu. Udsendelsen skal være på 

max 10 minutter. Nogle kan være nyhedsvært(er) andre kan være eksperter i økonomi 

eller almindelige borgere. Udsendelsen skal naturligvis være underholdene, men også be-

lærende, så vi bliver klogere af at se den. Eksperterne inddrager naturligvis relevant øko-

nomisk teori. Altså udsendelsen handler om økonomi. Det er op til jer, hvad der skal 

inddrages af IØ-teori og hvad programmet skal behandle af økonomiske problemer. Ab-

strakt handler det om, at koble virkeligheden (empiri) med teori fra bogen. 

 

 

 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 2 Global økonomi 2020-2021 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Global Økonomi  

 Indhold Kernestof:  

 

Pengepolitik (kap. 13), Arbejdsmarkedspolitik (kap. 15), Inflation (kap. 18) Erhvervspolitik 

(kap.16), Miljøøkonomi (kap. 17), Økonomiske skoler (kap. 19), Danmarks handel (kap. 22), 

Konkurrenceevne (kap. 23), Verdenshandlens udvikling og fordeling (kap. 24), Globaliseringen af 

verdensøkonomien (kap. 25), Teorier om handel (kap. 26), Frihandel kontra protektionisme (kap. 

27), Internationale organisationer (kap. 28), Den Europæiske Union (Kap. 29), Udviklingsteori-

er (kap. 30), Udviklingsbistand (kap. 31), Udviklingsøkonomisk landeanalyse (kap. 32), Øko-

nomisk metode (kap.33) i Henrik Kureer International Økonomi A læreplan 2017, 

Henrik Kureer, Systime e-bog. 2017, https://io-a.systime.dk/ 

 

I forhold til den usikre planlægning pga. nødundervisningen er de følgende to kapit-

ler læst kursorisk: Økonomiske modeller (kap. 20), Makroøkonomisk landeanalyse (kap. 21) i 

Henrik Kureer International Økonomi A læreplan 2017, Henrik Kureer, Systime 

e-bog. 2017, https://io-a.systime.dk/ 

 

 

Supplerende stof:  

 

ARD, hr-fernsehen, den 8. juli 2020, ”Billionen-Hilfe-wie die EZB Staaten rettet und Spa-

rer umdenken”. https://www.ardmediathek.de/video/mex/mex-das-marktmagazin-vom-22-07-2020/hr-

fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDM5MTM/ 

 

“Before the Flood”, National Geographic 2016, https://www.youtube.com/watch?v=zbEnOYtsXHA 

 

”BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land”, Danmarks Statistik.  

 

Den Europæiske Union, ”Hvad er EU?”, https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_da 

 

DR2, 2014, ”Godt nyt fra Ghana?”. 

 

DR2, 2018, “Prisen for shipping”. 

 

DR1 Søndag 21, 6. oktober 2019 “Klimaspecial” 

 

DR1, TV-avisen den 29. november 2020 18.30. (Tankvogn til flybrændstof og krigs-

skibe).  

 

DR1, 10. august 2020, TV AVISEN 21:00, eksporten 11:20 min. fra start. 

 

EU-oplysningen, Folketinget, Filmene: ”EU's historie”, ”Hvordan lovgiver EU?”, 

https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

 

https://io-a.systime.dk/
https://io-a.systime.dk/
https://www.ardmediathek.de/video/mex/mex-das-marktmagazin-vom-22-07-2020/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDM5MTM/
https://www.ardmediathek.de/video/mex/mex-das-marktmagazin-vom-22-07-2020/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMDM5MTM/
https://www.youtube.com/watch?v=zbEnOYtsXHA
https://europa.eu/learning-corner/quiz/what_da
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
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Eurostat, HICP (2015 = 100) - monthly data (annual rate of change), 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en , 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en 

 

Globalis, https://www.globalis.dk/Statistik 

 

Jyllands-Posten den 3. oktober 2019, ”Grøn kritik af Frederiksens første finanslov” 

 

Jyllands-Posten den 13. juni 2020, ”Prognoserne for verdens økonomi bliver 

værre og værre”. 

 

Jyllands-Posten den 10. juli 2020, ”Østergaard udløste politisk krise – han er klar til at gøre 

det igen”. 

 

Jyllands-Posten den 14. juli 2020, “Topøkonomer famlede sig frem under coronakrisen”. 

 

Jyllands-Posten den 11. august 2020, ”Rekordlavt udbud giver skyhøje priser”. 

 

Jyllands-Posten den 24. september 2020, ”Nationalbanken: Dansk eksport 

er først tilbage på sporet i 2022”. 

 

Jyllands-Posten den 3. oktober 2020, ”IMD-ekspert: Danmark er faktisk verdens 

bedste til at konkurrere”. 

 

Jyllands-Posten den 7. oktober 2020, ”Opsvinget smuldrer mellem hænderne på ECB-

præsidenten”. 

 

Jyllands-Posten den 21. oktober 2020, ”Ny coronabølge forværrer den økonomiske 

nedtur i Europa”. 

 

Jyllands-Posten den 2. november 2020, ”Boligrenter kan falde endnu mere”. 

 

Jyllands-Posten den 5. november 2020, ”De Radikale vil hæve benzinprisen 

og fjerne 33 pct. af landbrugsjorden”. 

 

Jyllands-Posten den 17. november 2020, ”Milliardgevinst på salg af CO2-kvoter”. 

 

Nordjyske Stiftstidende den 11. august 2020, ”Fra forsømt forår til suveræn sommer”. 

 

Politiken den 27. februar 2020, ”Tema: Klimaplan”. 

 

Politikken den 7. maj 2020, ”TEMA: ØKONOMISK KRISE.”, ”Kurverne for økonomisk 

udvikling går grassat” og ”Vækstprognose: EU er gået ind i den dybeste recession i sin historie” 

 

Politiken den 13. maj 2020, ”Bundlinjen: På støtten i flere år”. 

 

Politiken den 4. oktober 2019, ”Klima før velfærd”. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en
https://www.globalis.dk/Statistik
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Tabeller over renter, Danmarks Statistik, https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/relateret?eid=10278 

 

The Economist, den 13. Marts 2021, “The world economy, Joe Biden’s stimulus is a high-

stakes gamble for America and the world”. 

 

”Udenrigshandel med varer”, Danmarks Statistik, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel/udenrigshandel-med-varer 

 

”Udenrigshandel med tjenester”, Danmarks Statistik, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel/udenrigshandel-med-tjenester 

 

”UHT4S1: Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og poster”, Danmarks Stati-

stik. 

 

”UHV6: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, BEC (Broad Economic Categories) og 

land” Danmarks Statistik.  

 

Omfang 

 

Ca. 100% af uddannelsestiden. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål: 

 

- afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske udvikling 

set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og derigennem demonstrere 

viden om fagets identitet og metoder 

̶ identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer, der knyt-

ter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 

̶ anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af de sam-

fundsøkonomiske udfordringer 

̶ udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammen-

hænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med udgangspunkt i empiri-

ske data 

̶ indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til brug for 

undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og relevans, samt udvikle og 

vurdere innovative løsninger, herunder i samspil med andre fag 

̶ fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske 

forhold 

̶ udvælge og anvende relevante matematiske og statistiske redskaber og it-værktøjer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Individuel undervisning 

- Gruppeundervisning 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/relateret?eid=10278
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel/udenrigshandel-med-varer
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel/udenrigshandel-med-tjenester
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PBL forløb og notater: 

- Verdensøkonomien (august 2020). 

- Notat til finansministeren i forbindelse med nedlukning pga. corona. 

- Aflevering omkring arbejdsløshed og Coronakrisen.  

- Notat Udviklingsøkonomisk landeanalyse 

- Eksamensprojekt i temaet ”Dansk økonomi i en globaliseret verden”. 
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