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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1

Introduktion til samfundsøkonomi

Titel 2

Den internationale og nationale økonomiske udvikling set i sammenhæng med de
samfundsøkonomiske mål

Side 1 af 3

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2

Introduktion til samfundsøknomi

Indhold

Kernestof

Henrik Kureer og Claus Lasse Frederiksen: Samfundsfag C (2012). samfundsfagc.systime.dk.
Kap: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Samarbejde med samfundsfag C
Kureer & Lundgren: ”International økonomi A”, © Forfatteren og Systime A/S.
Første udgivelsesår 2015.: Kapitel 1
Udvalgte opgaver fra samme I-bog
Temadøgn: det amerikanske Valg
SO-forløb om ”Velfærdstaten” og ”ulighed”
Supplerende stof
Relevante aktuelle avisartikler
Materialer fra Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk
Omfang

Ca. 6 lektioner

Særlige fokuspunkter

Eleverne skal kunne
- anvende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer
- ud fra økonomiske nøgletal analysere og vurdere økonomiske balanceproblemer
- analysere, perspektivere og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske
problemstillinger

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning: Gennemgang af kernestof og arbejde med supplerende stof
Gruppearbejde og individuelt arbejde: Løsning af opgaver i relation til kernestof og
supplerende stof

Side 2 af 3

Titel 2

Den internationale og nationale økonomiske udvikling set i sammenhæng med de
samfundsøkonomiske mål

Indhold

Kernestof
Kureer & Lundgren: ”International økonomi A”, © Forfatteren og Systime A/S.
Første udgivelsesår 2015.: Kapitel 1-2
Udvalgte opgaver fra samme I-bog
Supplerende stof
Relevante aktuelle avisartikler
Film:
Inside Wallstreet. Charles Ferguson, 2010
Dokumentar:
Sikke en fest del 3 Tilrettelæggelse: Michael Plejdrup, Jacob Adrian Mikkelsen og
Søren Slumstrup. Produktion: 2011
I tre programmer afdækker DR Dokumentar, hvordan spekulanter, risikovillige
banker og politiske beslutninger fører Danmark ind i krisen.

Omfang

Ca. 8 lektioner

Særlige fokuspunkter

Eleverne skal kunne
- analysere, perspektivere og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske
problemstillinger
- anvende viden om økonomisk vækst og globale vækstcentre til at analysere
konjunkturudviklingen i Danmark og den globale økonomi

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning: Gennemgang af kernestof og arbejde med supplerende stof
Gruppearbejde og individuelt arbejde: Løsning af opgaver i relation til kernestof og
supplerende stof

Side 3 af 3

