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

Titel 1 

 

International 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:  

 

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

 

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

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

 

Berlingske mandag den 9. juli 2018, ”Verdensøkonomien er stærk nok til at kunne tackle han-

delskrigen – i hvert fald for nu”. 

 

Berlingske den 6. oktober 2018, ”Den italienske regerings leg med ilden”. 

 

Berlingske den 10. oktober 2018, ”Løkkes store klimaplan møder skarp kritik: »Jeg kan ikke 

huske, at jeg har set noget lignende”; ”Skuffede ejere og sælgere tvivler på boom i elbilsalg”. 

 

Berlingske den 13. november 2018, ”Italiens økonomi: En umulig kamp at vinde for EU”. 

 

Berlingske fredag den 8. marts 2019, ”ECB holder renterne i ro ind i 2020 efter dystre vækst-

skøn”. 

 

Børsen, den 2. oktober 2018, ”Lars Christensen: Italiens økonomiske selvmordsforsøg”, Børsen 

Play, https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/208701/artikel.html 

 

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

 

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

 

Danmarks Nationalbank, Valutakurser, http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx 

  

Danmarks Statistik, 8. februar 2019 - Nr. 40, Nyt Fra Danmarks Statistik, ”VARE-

HANDLEN UDEN FOR DANMARK STEG IGEN”.  

 

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

 

https://io-a.systime.dk/
https://www.ae.dk/
https://www.statistikbanken.dk/bb3
https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/208701/artikel.html
https://www.cepos.dk/
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/valutakurs/Sider/default.aspx
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DR, Langt fra Borgen den 13. september 2018: ”Gør politikerne nok for at få os til at købe 

grønne biler?”, https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-3/langt-fra-

borgen-2018-09-14 

 

DR 21 Søndag, 26 august 2018.  

 

DR2, 10. og 11. september 2018, ”Grænser for grådighed” 1 og 2. https://www.dr.dk/tv/se/finanskrisen-

dr2-dokumentar-2018/finanskrisen-dr2-dokumentar-2018-2/graenser-for-gradighed-1-2#!/ 

 

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

 

Information, den 24. september 2018, ”Keynes bragte økonomien ud af sin depression ved at gøre 

staten til en central aktør”. 

 

Information den 18. oktober 2018, ”Den italienske udfordring truer euroen på livet”. 

 

Information den 20. december 2018, ”EU og Italien indgår våbenhvile i budgetstrid” 

  

Jyllands-Posten tirsdag den 26. juni 2018, ”Verdensøkonomien kæmper, mens Trump vinder 

frem”. 

 

Jyllands-Posten mandag den 2. juli 2018, ”Verdensøkonomien har det godt – men Trump og Itali-

en lurer i kulissen”. 

 

Jyllands-Posten den 10. august 2018, ”Handelskrigen begynder at kunne måles i Kina”. 

 

Jyllands-Posten den 15. august 2018, ”Er Tyrkiet den første dominobrik, der vælter?” 

 

Jyllands-Posten den 16. august 2018, ”Tyrkiet hugger bremserne i for spekulation mod liraen”. 

 

Jyllands-Posten den 28. august 2018, ”Økonompanel: Stram finanspolitikken”. 

 

Jyllands-Posten den 3. oktober 2018, ”2018 kan blive et gyldent år for danske familier”. 

 

Jyllands-Posten den 9. oktober 2018, ”Bilindustrien: Der er flest job i biler, der kører på benzin og 

diesel.” 

 

Jyllands-Posten den 9. oktober 2018, ”EU-lande lægger arm om, hvor grønne bilerne skal være”. 

 

Jyllands-Posten den 11. oktober 2018, ”Olieindustrien: Grønne regeringer skræmmer investorer-

ne”. 

 

Jyllands-Posten den 10. november 2018, ”Nyt kraftigt olieprisfald presser Opec”. 

 

Jyllands-Posten den 28. november 2018, ”I 2060 vil der være 867.258 ikkevestlige borgere i 

Danmark”. 

 

Jyllands-Posten den 5. december 2018, ”Skat og velfærd”. 

https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-3/langt-fra-borgen-2018-09-14
https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-3/langt-fra-borgen-2018-09-14
https://www.dr.dk/tv/se/finanskrisen-dr2-dokumentar-2018/finanskrisen-dr2-dokumentar-2018-2/graenser-for-gradighed-1-2#!/
https://www.dr.dk/tv/se/finanskrisen-dr2-dokumentar-2018/finanskrisen-dr2-dokumentar-2018-2/graenser-for-gradighed-1-2#!/
https://www.globalis.dk/Statistik
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Jyllands-Posten den 31. december 2018, ”Uro i udlandet truer dansk opsving i 2019”, ”Opsvin-

get i dansk økonomi viser træthedstegn”. 

 

Jyllands-Posten den 11. marts 2019, ”ECB’s kovending”. 

 

Jyllands-Posten den 18. marts 2019, "Valutastorm og prisfald blæser landbrugseksporten baglæns".  

 

Jyllands-Posten den 27. marts 2019, ”Frygten har slået rod: Renterne tordner ned i Europa og 

USA”, ”Renter slår flikflak: Paranoiaen er tilbage på obligationsmarkedet”, ”Rekordlånet er 

klar i skuffen”. 

 

Jyllands-Posten den 28. marts 2019, ”Opsparingerne bugner: Danskerne har flere penge i banken”, 

”Nu lukker 1,5 pct.-lånet”, ”Obligationer: Renten gik i minus efter ECB-taler”. 

 

Jyllands-Posten den 3. april 2019, ”Lån med negativ rente sætter rekord: »Det er helt vildt”.  

 

KAPITALBALANCE, Danmarks Statistik, 

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

 

”Markedsrapport Italien”, Dansk Erhverv i samarbejde med EKF, Danmarks Eksportkredit, 

oktober 2018.  

 

”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 2018. Findes på nettet.  

https://www.statistikbanken.dk/ 

 

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

 

Pengenes herrer, ”John Maynard Keynes og keynesianismen”, DR2, 2013. Se evt. filmen på 

Masters of money. https://www.youtube.com/watch?v=CkHooEp3vRE&t=6s 

 

Regeringens klimaudspil, oktober 2018, ”Sammen om en grønnere fremtid, Klima- og luftudspil”, 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

 

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

 

The Economist 19. maj 2018, “World economic growth is slowing. Don’t worry—yet”. 

 

The World Inequality Database, https://wid.world/wid-world 

 

TV-nyheder, diverse, DR 1 18.30 og 21.30.  

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-kapitalbalance/kapitalbalance
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=NAHD21&PLanguage=0&PXSId=0&wsid=cftree
https://www.statistikbanken.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=CkHooEp3vRE&t=6s
https://www.statistikbanken.dk/
https://wid.world/wid-world
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Verdensbanken, tal om verdens BNP og de enkelte lande i excelark (3. stk. ”Current”, 

”GDP per capita” og ”Growth annual”, 7. august 2018. https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd 

 

”Æ Hawn - Medvind og Bølgegang i Hanstholm”, TV Midtvest, 2018, https://www.tvmidtvest.dk/ae-

hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm/ae-hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm 

 

 

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 2018) 

- Finanskrisen – Hvorfor opstår finanskrisen i 2006-7?  

- Notat om dansk økonomi 10 år efter finanskrisen 

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

fiskeaktion og virksomheder.  

- Fossile brændstoffer og grønne biler 

- Ulighed og fattigdom. Hvorfor stiger uligheden i Danmark, når Danmarks BNP 

vokser år efter år? Hvorfor har vi fattigdom i et rigt land som Danmark? 

- Italiens økonomi 

 

https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd
https://www.tvmidtvest.dk/ae-hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm/ae-hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm
https://www.tvmidtvest.dk/ae-hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm/ae-hawn-medvind-og-bolgegang-i-hanstholm
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 2 Global økonomi 2019-2020 
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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), Økonomiske modeller (kap. 

20), Makroøkonomisk landeanalyse (kap. 21). 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), Internationa-

le organisationer (kap. 28), Den Europæiske Union (Kap. 29), Udviklingsteorier (kap. 30), Ud-

viklingsbistand (kap. 31), Udviklingsøkonomisk landeanalyse (kap. 32), Økonomisk metode 

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

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

 

 

Supplerende stof:  

 

"Before the Flood". 2016, Netflix, 1.36 min.  

 

”Dansk eksport under pres: Norske og svenske kroner i historisk nedtur”, Jyllands-Posten den 

12. oktober 2018. 

 

”Dansk lønkonkurrenceevne er brølstærk”, Økonomisk analyse, 24. juni 2019, Dansk Me-

tal. 

 

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

 

”ECB’s  kovending”, leder i Jyllands-Posten den 11. marts 2019. 

 

“Economic data, commodities and markets”, Print edition, Economic and financial indica-

tors, 1. August 2019, The Economist. 

 

”En stabil økonomi kræver reformer og handelsaftaler – ikke opkøb og rentenedsættelser”, Pernil-

le Weiss, Jyllands-Posten den 11. august 2019.  

 

”EZB-Chef Draghi stellt signifikante Lockerung in Aussicht”, 25.07.2019 18:11 Finan-

zen.net.  

 

”Euroområdets værktøjskasse er faretruende tom”, Berlingske den 19. januar 2019.  

 

”EU bag lukkede døre” 2019, DR 2, 3 film, Brexit, Migrantkrisen og Statsgældskrisen 

med fokus på Grækenland. Nødundervisning, corona.  

 

”Først lærer vi økonomerne at kende … så tager vi økonomien tilbage”, Anders Fjordbak-Trier 

(red.), 2018, Informations Forlag, 2018. Udvalg af kendte økonomer er gennemgået 

https://io-a.systime.dk/
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på klassen. 

 

“Greta Thunberg to world leaders: 'How dare you? You have stolen my dreams and my child-

hood'”, Sep 23, 2019, Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok 

 

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

 

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

 

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

 

”Hvad kan få renterne til at stige?” Jyllands-Posten den 8. august 2019.  

 

”Klima før velfærd”, Politikken, 4. oktober 2019. 

 

”Lakker centralbankernes guldalder mod enden?” Jyllands-Posten den 29. august 2019. 

 

”Lave renter og lav inflation stiller store krav til kreativiteten i ECB”, Jyllands-Posten den 5. 

juli 2019.  

 

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

 

Pengenes herrer, ”John Maynard Keynes og keynesianismen”, DR2, 2013. Se evt. filmen på 

Masters of money. https://www.youtube.com/watch?v=CkHooEp3vRE&t=6s 

 

Pengenes herrer ”Friedrich Hayek”, DR”, 2013 se evt. filmen på Master of money, 

https://www.youtube.com/watch?v=EIYqTj402PE&t=201s 

 

Pengenes herrer ”Karl Marx”, DR”, 2013 se evt. filmen på Master of money, 

https://www.youtube.com/watch?v=IyrhoHtSkzg&list=TLPQMTMwNTIwMjBa1mPFmkBD1w&index=2 

 

”Sådan kan en handelskrig blive til en valutakrig.”, Jyllands-Posten den 3. juli 2019. 

 

Tabeller over renter, Danmarks Statistik, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/relateret?eid=10278 

 

”Tallene lyver ikke. Lav inflation har sikret en pæn reallønsfremgang”. Jyllands-

Posten den 11. oktober 2019. 

 

“Today’s arsenal. Central bankers will fight the next recession with their backs against the wall. 

Will the weapons of the last crisis work in the next one?” The Economist den 11. Oktober 

2018. 

 

“The Global Competitiveness Report 2019”, World Economic Forum, uddrag.  

 

”The global list. Globalisation has faltered. It is now being reshape”. The Economist, den 24 

januar 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMrtLsQbaok
https://www.youtube.com/watch?v=CkHooEp3vRE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=EIYqTj402PE&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=IyrhoHtSkzg&list=TLPQMTMwNTIwMjBa1mPFmkBD1w&index=2
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/relateret?eid=10278
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“The world economy. The next recession. Toxic politics and constrained central banks could make 

the next downturn hard to escape”. The Economist den 11. Oktober 2018. 

 

”Trumps handelskrig med Kina”, 2019, DR2, 51 min.  

 

”Trump slår til igen: Han risikerer at hive tæppet væk under den globale økonomi”, Jyllands-

Posten den 3. august 2019.  

 

“Turning point. The Fed cuts rates for the first time in over a decade”, The Economist den 1. 

August 2019. 

 

TV avisen den 15 august 2019 økonomi, dr. 

 

TV-avisen den 20. august 2019 kl. 21.30, dr 

 

Undervisningsfilm om EU, Folketinget, 

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

 

”USA har kurs mod den første rentesænkning siden 2008”, Jyllands-Posten den 30. juli 

2019.  

 

”USA’s centralbank sænker renten med 0,25 pct.point”, Jyllands-Posten den 1. august 2019.  

 

21 Søndag: Klimaspecial, 6. OKT. 2019 KL. 21:00 

 

 

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 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. 

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

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Individuel undervisning 

- Gruppeundervisning 

 

PBL forløb og notater: 

 

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

- Notat om udviklingen i den internationale økonomi i sommeren 2019. Ansat 

hos Mærsk.  

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

- Aflevering om pengepolitik 

- Aflevering om Dansk konkurrenceevne.  

- Aflevering omkring arbejdsløshed og Coronakrisen.  

 

 

 

 

Retur til forside 


