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Studieplan International Økonomi B  
 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2018/19 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau International Økonomi B 

Lærer(e) Heidi Høyer (Mads Møller, PG-kandidat) 

Hold hh1118-EF1819-AFS/VØ 

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Globalisering 

Titel 2 Danmarks økonomi 

Titel 3 Den offentlige sektor og finanspolitik 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

Retur til forside 
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Titel 1 

 

Globalisering 

Indhold  

International Økonomi B (Kurrer): 1.0, 1.1, 21.0-20.3, 21 

 

Politikken: Aldrig har eksport skabt så mange jobs i Danmark som nu, 7. oktober 

2018 

 

Omfang 

 

Ca. 16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

At eleverne opnår en grundlæggende forståelse for globalisering og dens betyd-

ning for Danmarks og den globale økonomi. 

 

Vi arbejder med udviklingen i verdenshandelen samt aktuelle mønstre, og med 

globaliseringens dimensioner, årsager, perspektiver med særligt fokus på den 

økonomiske globalisering og global ulighed.  

 

Kernestof i fokus: 

- Globalisering: handel, arbejdsdeling og ulighed 

- Vækst og konjunkturer 

- FN’s verdensmål 

 

Derudover fokuseres på basale samfundsvidenskabelige metoder fx udsøgning af 

information fra databaser, tolkning af tabeller og figurer, fremstilling af påstand-

belæg. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Elevfremlæggelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 



 

Side 3 af 4 

 

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

 

Titel 2 

 

Danmarks økonomi 

Indhold Kureer, International Økonomi B kapitel 2, 3, 4, 5 og 6 

 

Relevante og aktuelle avisartikler 

Dokumentarfilm 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne lærer at afgøre, hvilke forhold der har betydning for den samfundsøko-

nomiske udvikling. Eleverne lærer at identificere, formulere og behandle grundlæg-

gende samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til samfundets økonomi-

ske ubalancer og den økonomiske vækst 

 

Vi arbejder bredt med samfundsøkonomiske begreber: 

- Det økonomiske kredsløb 

- BNP 

- Multiplikatoreffekten 

- Prisdannelse (efterspørgsel og udbud) 

- Husholdninger  

- Virksomheder 

- Arbejdsmarkedet 

 

Kernestof i fokus: 

- Økonomiske delsektorer og sammenspillet med dem 

- Makroøkonomiske nøgletal 

- Virksomheder og husholdningers beslutninger på markedet 

- Arbejdsmarkedet 

- Vækst og konjunkturer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Elevoplæg 

Individuelle opgaver 

Virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 

 

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

Titel 3 

 

Den offentlige sektor og finanspolitik 

Indhold Kureer, International Økonomi B kapitel 2, 3, 4, 5 og 6 

 

Relevante og aktuelle avisartikler 

Dokumentarfilm 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Eleverne lærer at formidle viden om nationale og internationale sam-

fundsforhold. Derudover lærer de at identificere, formulere og behand-

le grundlæggende samfundsøkonomiske udfordringer, der knytter sig til 

samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst. 

 

 

Kernestof i fokus:  

- Makroøkonomiske nøgletal 

- Vækst og konjunkturer 

- Økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejnin-

ger og effekter 

- Virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Elevoplæg 

Individuelle opgaver 

Virtuelle arbejdsformer 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

  

 


