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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Business Ethics  

Uddannelsessted: Tønder HHX Undervisningstimer i klokketimer: ca. 9 
Uddannelse: HHX Verdensmål: 12 & 13 

Fag: Engelsk Forløbsnummer: (Toha_HHX_Eng_2.g_050) 
Niveau: A-niveau 2 årgang.  Underviser: Martin Osmann Clausen 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
 
Forløbet har handlet om business ethics, herunder blandt andet CSR og har primært arbejdet med 
ansvarlig forbrug i forbindelse med ”Planned obsolence” og ”Carbon footprint” i forbindelse med 
klimaindsatsen. Derudover indeholder forløbet også et afsnit om human working conditions og fair 
trade. Grundtanken har været at få åbnet øjnene for måde vi forbruger på og hvis ansvar det er og 
hvad man selv kan gøre. Grundlæggende arbejdsformer har været gruppearbejde og skriftligt 
arbejde med fokus på manuskriptgenre.  
 

INDHOLD  

Albeck, Susann. Jakobsen, Inge: Climateaction – challenges of change, 
https://climateaction.systime.dk/ , Systime, 2020, Senest besøgt 13-04-2021. 
 
Kap 2. Climate change due to consumption. 

- Consumption – who should act.  
 
Brejnholt. Catherine, Klostergaard. Marianne, Vallentin. Tilde K., FED English, 
https://fedengelsk.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc, 2017 

- Kapitel 5: Business ethics 
- Human Rights: working condition. 
- The Environment. 

 
Kaufman, Marc: The Carbon footprint sham – a ´succesful, deceptive campaign´. Kortlink.dk/2b4gx 
. Mashable, Senest besøgt 13-04-2021. 
 
Nehlsen, Gitte Jæger: CCC – Company, Culture, Communication. https://ccc.systime.dk/ , systime, 
2018, Senest besøgt 13-04-2021. 
 
Company 

- Corporate social responsibility 
 
 
Film: Erin Brockovich (2000) 

  

https://climateaction.systime.dk/
https://fedengelsk.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://ccc.systime.dk/
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FAGLIGE MÅL  

- forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om 

almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer 
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster 
- analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og 

metode 
- perspektivere tekster erhvervsmæssigt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk 

ANDET 

Manuskriptopgaven i forløbet kan findes her: https://fedengelsk.systime.dk/?id=c496  

https://fedengelsk.systime.dk/?id=c496
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