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

Titel 1 

 

International Økonomi  

Indhold Kernestof:  

 

Samfundsøkonomiske mål (kap. 12), Økonomiens grundbegreber (kap. 13), Det dan-

ske arbejdsmarked (kap. 14), Den offentlige sektor (kap. 15), Velfærdsmodeller (kap. 

16), Betalingsbalance og konkurrenceevne (kap. 17), Økonomisk politik (kap. 18) i 

Samfundsfag C, Læreplan 2017, Mads Beyer, Claus Lasse Frederiksen og Henrik 

Kureer, Systime e-bog. 2017, https://samfundsfag-c.systime.dk/ 

 

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

Prisdannelsen (kap. 4), Husholdninger og forbrug (kap. 5 i International Økonomi A læ-

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

 

 

Supplerende stof:  

 

Berlingske den 2. november 2020, ”Det gode, det onde og det sandsynlige resultat: Amerika-

nernes valg er afgørende for dansk eksport”. 

 

DR1, 2017, ”Fattig eller forkælet” 

 

DR1, TV avisen 18.30 den 1. november 2020, 4 november 2020.  

 

”Forsyningsbalancen”, Danmarks Statistik, NAN1. 

 

Jyllands-Posten den 20. januar 2020, ”Rekordhøje boligpriser bunder i sund udvikling”. 

 

Jyllands-Posten den 22. april 2020, ”Hvad sker der nu, hvis man ikke engang kan forære olie 

væk?”, ”Borerigselskaber bløder ordrer efter oliekollaps”, ”Danske tankselskaber vinder på histo-

risk prisfald”. 

 

Jyllands-Posten den 13. maj 2020, ”Olieindustrien ser lyspunkter efter kraftige dyk i priser-

ne.” 

 

Jyllands-Posten den 3. juni 2020, ”Olieproducenter arbejder intenst på at tvinge priserne i 

vejret.” 

 

Jyllands-Posten den 16. juni 2020, ”Olien under nyt pres fra coronakrisen”. 

 

Jyllands-Posten den 9. juli 2020, ”Ejerlejligheder tager et stort prishop. Boligpriserne ligger nu 

på det højeste niveau i 10 år”. 

 

Jyllands-Posten den 30. oktober 2020, ”Nye coronatiltag ryster økonomerne: »Usikkerheden 

er for alvor tilbage«”. 

https://samfundsfag-c.systime.dk/
https://io-a.systime.dk/
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Jyllands-Posten den 7. december 2020, ”Hovedpunkter i finansloven”, ”Finansloven giver til 

kultur, velfærd og gavekort – for EU-midler og lånte penge”. ”Leder: Alt kan købes for 

(andres) penge”.  

 

Jyllands-Posten den 13. februar 2021, Rejser, ”Ferie i krisetider: Corona sender efterspørgs-

len på sommerhuse i naturen i top”. 

 

Jyllands-Posten den 23. februar 2021, ”Pilen peger på stærkt stigende oliepriser”. 

 

Jyllands-Posten den 27. februar 2021, ”Prisstigninger på boliger bør snart klinge af mener 

økonomer”, ”Mange boliger handles stadig til lavere priser end i 2007”. 

 

Jyllands-Posten den 5. marts 2021, ”Corona har ændret boligvaner og boligpriser”. 

 

Jyllands-Posten den 11. marts 2021, ”Økonomer om udviklingen på boligmarkedet:  bekym-

rende”. 

 

Jyllands-Posten den 16. marts 2021, ”Prisstigninger på boliger bekymrer Finanstilsynet.” 

 

Jyllands-Posten den 18. marts 2021, ”Rohde om brandvarmt boligmarked: Priserne må gerne 

snart falde til ro.” 

 

Jyllands-Posten den 27. marts 2021, ”Flere risikerer nej til køb af drømme-boligen”. 

 

Jyllands-Posten den 13. april 2021, ”Priserne har taget det største hop i lang tid: Det er blevet 

dyrere at være dansker”. 

 

Jyllands-Posten den 13. april 2021, ”Stigende spændinger præger Opec”. 

 

Politiken den 7. december 2020, ”Tema Finansloven”, ”Leder: Fornuftig gavebod”. 

 

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

 

”Statistisk tiårsoversigt 2019”, Danmarks Statistik, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29816 

 

TV-nyheder, diverse, DR 1 18.30 og 21.30 

 

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- Kompetencer, læreplanens mål, progression 

https://www.statistikbanken.dk/
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29816
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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kuspunkter  

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 

 

PBL forløb og notater: 

 

- Aflevering om Covid 19 og dansk økonomi 

- Synopsis omkring prisdannelse på olie eller boliger i Danmark. 

 

 

 

 

Retur til forside 


