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INDHOLDSBESKRIVELSE  
Forløbet er navngivet ”Prisdannelse og arbejdsmarkedets udfordringer”. Forløbet handler om at 
kunne se sammenhæng mellem lønninger og det udførte arbejde, samt de sammenhænge der er 
mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Derfor introduceres først prisdannelse, hvorefter 
arbejdskraft beskues som vare. En naturlig konsekvens af digitaliseringen gør, at arbejdspladser 
udvikler sig og der er behov for andet arbejdskraft end tidligere. Dette skaber behov for 
efteruddannelse, (hermed også incitament hertil), men også lovgivning og styring af staten. 
Konkret kommer verdensmål 8 i spil herunder, da elever skal kunne forstå fremtidens 
arbejdsmarked og finde frem til, hvilke arbejdspladser der vil være udfase, mens andre kan bestå i 
den bæredygtige forandring vi står i. Fokus er derfor helt klart, at få fat i en bæredygtig tankegang 
med at finde frem til arbejdspladser som er fremtidssikret, som konsekvens af arbejdets område.  
Elever skal kunne forholde sig konkret til, hvilke formler for arbejdsløshed der vil være i vækst, 
hvilken arbejdsløshed der kunne reduceres. Når dette er på plads, så skal eleverne vha. 
arbejdsmarkedspolitik kunne give forslag om, hvordan arbejdsmarkedet kan tilpasses. Forløbet 
afsluttes med en synopsis, samt fremlæggelse, hvori den videnskabelige basismodel introduceres 
og anvendes. Projektet omhandler ”Aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet og en bæredygtig 
løsning heraf”. 
 

INDHOLD  

Arbejdsløshed, former for arbejdsløshed og opgørelse heraf 
Prisdannelse, Udbud og efterspørgselskurven, ligevægt, priselasticitet 
Arbejdsmarkedet og dens politik og instrumenter, samt konsekvensanalyse heraf, erhvervspolitik 

• https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber 
• Systime bogen, kapitel 6 
• https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm 
• https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28894 
• https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm 
• https://io-a.systime.dk/?id=p208 
• https://www.statistikbanken.dk/AUF01 

Ellers IØ A bogen fra systime for at få teori på 
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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 og kundskaber om fagets 
identitet og metoder 
 
identificere, formulere og behandle grundlæggende samfundsøkonomiske udfordringer, der 
knytter sig til samfundets økonomiske ubalancer og den økonomiske vækst 
 
fortolke og formidle viden om nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold 
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