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Studieplan  
 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2017/18 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau International Økonomi A 

Lærer(e) Heidi Høyer Nørregaard (HEI) 
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Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Samfundsøkonomiske mål 

Titel 2 Forbrugere og virksomheders beslutninger 

Titel 3 Velfærdstaten udfordringer 

Titel 4 Arbejdsmarkedet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 

Titel 1 

 

Samfundsøkonomiske mål 

Indhold Kernestof: 

Kureer, International Økonomi A, kapitel 2 og 3. 

 

Supplerende:  

Danmark Statistik: Udviklingen i BNP 2006-2016 

 

 

Omfang 

 

11 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Afgøre hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og der-

igennem demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-

ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økono-

miske vækst  

- Fortolke og videreformidle viden om nationale og internationale sam-

fundsøkonomiske forhold 

- Udvælge og anvende relevante matematiske statistiske redskaber og it-

værktøjer 

 

Kernestof: 

- Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 

- Makroøkonomiske nøgletal 

- Beregning og fortolkning af vækstrater, andele og indeks 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppeundervisning og individuelle opgaver, formidlings-

skrivning 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Forbrugere og virksomheders beslutninger 

Indhold Kernestof: 

Kureer, International Økonomi A, kapitel 4 og 5 

 

Supplerende: 

Aktuelle artikler 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

7 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøkonomiske 

udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv og der-

igennem demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 

Kernestof:  

- Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet  

- Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 

- Makroøkonomiske nøgletal 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppeundervisning og individuelle opgaver, formidlings-

skrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 



 

Side 4 af 5 

Titel 3 

 

Velfærdsstatens udfordringer 

Indhold Kernestof: 

Kureer, International Økonomi A, kapitel 7, 8 og 9 

 

Supplerende: 

Aktuelle artikler 

 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-

ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi-

ske vækst  

- Anvende samfundsøkonomisk teori, modeller og empiri til undersøgelse af 

de samfundsøkonomiske udfordringer 

- Udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 

sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med ud-

gangspunkt i empiriske data 

- Indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag 

- Fortolke og videreformidle viden om nationale og internationale sam-

fundsøkonomiske forhold 

- Udvælge og anvende relevante matematiske statistiske redskaber og it-

værktøjer 

 

Kernestof: 

- Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 

- Makroøkonomiske nøgletal 

- Økonomisk politik og økonomiske skoler: vækst, ubalancer, afvejninger og 

effekter  

- Velfærdsmodeller 

- Komparative, kvalitative og kvantitative metoder, herunder matematisk 

analyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppeundervisning og individuelle opgaver, PBL-forløb 
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Titel 4 

 

Arbejdsmarkedet 

Indhold Kernestof: 

Kureer, International Økonomi A, kapitel 6 

 

Supplerende: 

Aktuelle artikler 

 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Afgøre, hvilke forhold der har betydning for samfundsøkonomiske udvik-

ling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv 

- Identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordrin-

ger, der knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomi-

ske vækst  

- Udarbejde et samfundsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 

sammenhænge mellem en række samfundsøkonomiske forhold med ud-

gangspunkt i empiriske data 

- Indsamle, bearbejde og præsentere samfundsøkonomiske informationer til 

brug for undersøgelser, vurdere informationernes troværdighed og rele-

vans, samt udvikle og vurdere innovative løsninger, herunder i samspil 

med andre fag 

- Fortolke og videreformidle viden om nationale og internationale sam-

fundsøkonomiske forhold 

 

Kernestof: 

- Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 

- Makroøkonomiske nøgletal 

- Økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem 

- Indkomstdannelse og konjunkturudvikling 

- Velfærdsmodeller 

- Internationalt økonomisk samarbejde, herunder samarbejdet med EU 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse-, gruppe- og individuel undervisning, skriftligt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


