
 

Forløb og pla-

cering 

 

 

Fag Indhold Arbejdsformer, 

metode, pro-

dukt 

Omfang i 

timer 

Evaluering Progression Faglige mål 

ØG (Økono-

misk grundfor-

løb) 

(1. semester) 

Virksom-

hedsøko-

nomi, Af-

sætning, 

Internati-

onal øko-

nomi (og 

Matema-

tik) 

De økonomiske profilfag; Af-

sætning, International øko-

nomi og Virksomhedsøko-

nomi (samt Matematik) 

sættes i spil gennem arbej-

det med problemstillinger 

omkring privatøkonomiske 

beslutninger: 

Markedsøkonomi  

 udbud og efterspørgsel  
 
Privatøkonomi  

 indkomst, livsindkomst  

 forbrug, købsadfærd  

 lån og opsparing  

 det private budget  
 
Økonomiske metoder  

 kvantitative og kvalita-
tive metoder  

Dialogbaseret 

klasseundervis-

ning 

Case-baseret 

(PBL) gruppear-

bejde 

Skriftligt ar-

bejde med ef-

terfølgende 

mundtlig frem-

læggelse/oplæg  

45 timer Intern indivi-

duel prøve 

mundtlig 

prøve á ca. 

20 minutter. 

Formativ 

feedback: 

Hvad var 

godt, hvad 

kan gøres 

bedre  

Summativ 

feedback: Ka-

rakter (påfø-

res eksa-

mensbevis). 

Karakteren er 

en vurdering 

Eleverne præ-

senteres for de 

økonomiske 

profilfag og de 

grundlæggende 

metoder og te-

orier fra disse 

fag introduce-

res.  

Der løses 3 ca-
ses som samlet 
opbygger ele-
ven til at kunne 
gå til ØG eksa-
men, hvor hver 
case har fokus 
på enten frem-
læggelse + po-
wer point, Ind-

Efter det økonomiske 
grundlag skal ele-
verne kunne  

 afgøre hvilke for-
hold, der har be-
tydning for pri-
vatøkonomiske 
beslutninger  

 identificere, for-
mulere og be-
handle proble-
mer der knytter 
sig til privatøko-
nomiske beslut-
ninger  

 anvende simple 
økonomiske mo-
deller  

 udarbejde et 
økonomisk ræ-
sonnement  



 

 matematisk modelbyg-
ning ved hjælp af første-
gradsfunktioner  

 udvikling og andele be-
skrevet med indeks og 
procenter.  

 

af, i hvor høj 

grad eleven 

opfylder de 

faglige mål i 

henhold til 

fagets lære-

plan. 

hold, fremlæg-
gelse på bag-
grund af en sy-
nopsis 
 

 indsamle, bear-
bejde og præsen-
tere informatio-
ner om privat-
økonomiske for-
hold  

 fortolke og for-
midle informatio-
ner om privat-
økonomiske for-
hold  

 anvende mate-
matiske og digi-
tale redskaber.  

 


