
 

 1 

FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Business ethics 

Uddannelsessted: BCSyd Undervisningstimer i klokketimer: 30 
Uddannelse: EUD Verdensmål: 12 

Fag: Engelsk, Erhvervsfag Forløbsnummer: 
bcs_eudm_Eng&Erhvf_GF1_020 

Niveau: EUD GF1, Erhvervsfag 2, Erhvervsfag 3 Underviser: JV, MJP 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
Forløbet tager udgangspunkt i verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion. I dette forløb er 
der fokus på Business ethics, herunder CSR, Code of Conduct og fairtrade. Eleverne vil blive 
introduceret til disse begreber og skal arbejde med dem gennem forskellige opgaver. Igennem deres 
arbejde med begreberne skulle de gerne få en forståelse for vigtigheden af disse i 
forretningsverdenen i dag og ligeledes forstå konsekvenserne ved ikke at tage højde for disse både 
for omverdenen, men også for den enkelte virksomhed, Ligesom de skal nå til en forståelse af deres 
egen rolle som forbruger og hvordan de som forbruger også kan tage ansvar.  I forløbet undersøger 
eleverne forskellige virksomheder og deres CSR profiler. Eleverne arbejder også med at se kritisk på 
CSR profilerne og markedsføring orienteret omkring CSR og vi arbejder med begrebet greenwashing. 
Vi undersøger også nyere bæredygtige forretningskoncepter som circular economy.  
 

INDHOLD  

• Kap 5 i Bogen FED Engelsk af Cathrine Brejnholt, Marianne Klostergaard og Tilde 
Kongsgaard Vallentin, Systime 2012 

• Afsnittet ”Corporate Social Responsibility” fra bogen Company, Culture, Communication af 
Gitte Jæger Nehlsen, Systime 2018 

 

• Reklame: the Chain of Good ad: 
https://www.youtube.com/watch?v=LeXgxN24loc 

• Dokumentar: The True Cost (2009) 

• Tv-udsendelsen: Frank går efter magten, afsnit 3: Hvorfor har vi stadig en brug-og-smid-

væk-kultur? DR2 2014 http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000029459 

 

• Del af Tv-udsendelse: Amerikas magtfulde mænd- afsnit 8. tid:12:55-32:26, DR kultur 2014 
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000029436 

 

 
 
 

FAGLIGE MÅL  

https://www.youtube.com/watch?v=LeXgxN24loc
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000029459
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000029436


 

 2 

Grundfag - Engelsk: 

• Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige og specifikke emner 

• udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og kontekstuelt 

ordforråd inden for varierede og specifikke emner 

• redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde 

• tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse emner i et sprog 

afpasset til situation og samtalemønster 

•  anvende multimodale medier til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og 

skriftligt 

• selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, 

ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og 

• Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner 

• udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for 

varierede og komplekse emner og kontekster 

• . udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige 

og komplekse emner og kontekster, 

• Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere 

af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, 

Erhvervsfag 2 

• Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces 

• Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes 

• Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 

Erhvervsfag 3: 

• Samarbejde med andre om løsning af opgaver 

• Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 

• Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 

• Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 

ANDET 

Herunder kan du evt. notere opgaver eller andet fra forløbet, som du vil videregive.] 
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