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FORLØBSBESKRIVELSE  
Mini-SOP: kombination af et fremmedsprogsfag (tysk el. spansk) med et merkantilt fag (afsætning 
eller virksomhedsøkonomi) 
 
 

Titel på forløb: Mini-SOP (BCS_HHX_SO&Afs&VØ&Ty&SP_A_066) 
Uddannelsessted: BC Syd Undervisningstimer i klokketimer: 25.5 

Uddannelse: HHX Verdensmål: Afhænger af elevernes selvvalgte 
problemformuleringer 

Fag: Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A,  
Tysk B, Spansk A 

Forløbsnummer: 
BCS_HHX_SO&Afs&VØ&Ty&SP_A_066 

Niveau: 2g Undervisere: Kenneth Wellan, Jens Larsen, 
Jesper Møller, Agnete Rubech Thøgersen, 
Søren Koch, Joern Radzio, Palle Engelbreth, 
Marvin Ochsenfarth, Lis Lund Hansen, 
Charlotte Prösch, Lisbeth Povlsen 
  

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
 
Forløbet havde som formål at eleverne skulle arbejde med et selvvalgt emne inden for emnet 
”Bæredygtighed”.  
Derudover havde forløbet som formål at kombinere et humanistisk fag (tysk eller spansk) med et 
merkantilt fag (afsætning eller virksomhedsøkonomi). 
Projektet bestod af undervisning i udarbejdelse af problemformuleringer og i metoder. Derudover 
havde vi foredrag om bæredygtighed med en bæredygtighedskonsulent fra Worldhugger samt en 
biblioteksorientering med udgangspunkt i bæredygtighed. Derefter skulle eleverne indsamle relevant 
empiri og udarbejde deres individuelle problemformuleringer med hjælp fra deres to vejledere. 
Eleverne har nu afleveret deres rapporter, og projektet afsluttes med en mundtlig prøve med 
udgangspunkt i rapporterne. 
Eleverne har hovedsageligt taget udgangspunkt i Verdensmål 7, 8, 12 og 13. Elevernes 
problemstillinger er meget forskelligartede, men der kan nævnes f.eks. bæredygtig modeindustri, 
bæredygtig energi, bæredygtig emballage og bæredygtig turisme. 
 
Sprogfagene bidrager med at give eleverne indsigt i de respektive landes kulturelle, sociale og 
økonomiske forhold i forbindelse med bæredygtighed. Der er blevet arbejdet med relevant tysk og 
spansk materiale, som tager udgangspunkt i de tre bæredygtighedsaspekter: social, økonomisk og 
miljømæssig bæredygtighed. Faget virksomhedsøkonomi bidrager med en samfundsmæssig 
forståelse af de problemstillinger der er forbundet med bærdygtighed. Derudover er der arbejdet 
med virksomheders årsrapporter og CSR strategier, der har skulle give en mere dybdegående 
forståelse af emnet bæredygtighed. Faget afsætning bidrager ved at eleverne både anvender og 
afprøver afsætningsfagets perspektiver på arbejdet med virksomheders samfundsansvar, hvor 
eleverne har arbejdet med bæredygtighed, CSR og FN´s verdensmål. Det er især med udgangspunkt 
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virksomhederne strategiske perspektiv at eleverne 
skal forholde sig   til spændingsfeltet mellem økonomisk-, social og miljømæssig bæredygtighed. 
 
 

 

INDHOLD  

 

VIRKSOMHEDSØKONOMI 

Euromonitor (database)  

Virksomheders årsrapporter (interne rapporter udgivet af virksomheden selv) 

CSR rapporter (social ansvarlighed) 

iBogen, Virksomhedsøkonomi (Systime) 

Infomedia (artikel database) 

 

TYSK 

Der Nordschleswiger: “Dänischer Ökovorstoß in Deuschland” 

Der Norschleswiger: “Nachhaltiger Fremdenverkehr” 

SWR: ”Wertvoller Müll” 

Carelite.de: “Kleidung aus recyceltem Plastikmüll” 

Hecking, Mirja: “Meins ist auch deins”  

msn.com: “Berliner Clubs sollen grüner werden” 

Nachrichtenagentur AFP: “Kampf gegen Elektroschrott” 

Rensch, Melanie: “So erfolgreich ist Original Unverpackt” 

Schou Therkildsen, Rasmus: “Unverpacktes Einkaufen” 

Ökotest: “Das kann jeder von uns tun” 

Wirtschaftsshule.de: “Sind Fleischesser Klimasünder?” 

 

SPANSK 

 Fra Inditex‘ hjemmeside: Recoger, reusar, reciclar 

https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/closing-the-loop/recoger-

reutilizar-reciclar  

 

https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/closing-the-loop/recoger-reutilizar-reciclar
https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/closing-the-loop/recoger-reutilizar-reciclar
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Diario Responsable: En Zara, las bolsas de plástico 
pasarán a ser un mito 
https://diarioresponsable.com/noticias/27231-en-zara-las-bolsas-de-plastico-pasaran-a-ser-un-mito    

 
La empresa que factura 4 millones al año convirtiendo la basura en ropa 
http://reciclajesavi.es/ecoalf-la-empresa-de-moda-espanola-que-convierte-residuos-en-ropa/ 
 

La Razón: Don Simón revoluciona el mercado con un nuevo envase más ecológico   
https://www.larazon.es/lifestyle/don-simon-revoluciona-el-mercado-con-un-nuevo-envase-mas-
ecologico-HI21834157 
  
 
ABC: El zumo más sostenible por dentro y más ecológico por fuera 
El zumo más sostenible por dentro y más ecológico por fuera (abc.es)  
 

BBC NEWS Mundo:  
Turismofobia: Barcelona y otras ciudades en pie de guerra contra el turismo de masas 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40107507  
 
Hosteltur: El turismo catalán pierde 15.000 millones por la COVID 
https://www.hosteltur.com/141365_el-turismo-catalan-en-una-situacion-dramatica-pierde-15000-millones.html  
 
www.barcelona.cat: Un turismo responsable y sostenible 
Turismo responsable y sostenible | Meet Barcelona 

 
Hoteltur: Barcelona: El turismo sostenible gana peso en la era poscoronavirus 
https://www.hosteltur.com/137008_barcelona-el-turismo-sostenible-gana-peso-en-la-era-poscoronavirus.html 

 

 
FAGLIGE MÅL  

Mini-studieområdeprojektet i 2g er en træningsopgave inden studieområdeprojektet i 3g. I mini-

studieområdeprojektet skal eleverne øve sig i de faglige mål for studieområdeprojektet. Disse står 

nedenfor 

  

Eleverne skal kunne: 
 

• beherske relevante faglige mål i studieområdets fag.  

• formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige 
  metoder fra flere forskellige fag. 

https://diarioresponsable.com/noticias/27231-en-zara-las-bolsas-de-plastico-pasaran-a-ser-un-mito
http://reciclajesavi.es/ecoalf-la-empresa-de-moda-espanola-que-convierte-residuos-en-ropa/
https://www.larazon.es/lifestyle/don-simon-revoluciona-el-mercado-con-un-nuevo-envase-mas-ecologico-HI21834157
https://www.larazon.es/lifestyle/don-simon-revoluciona-el-mercado-con-un-nuevo-envase-mas-ecologico-HI21834157
https://www.abc.es/contentfactory/post/2019/01/28/el-zumo-mas-sostenible-por-dentro-y-mas-ecologico-por-fuera/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40107507
https://www.hosteltur.com/141365_el-turismo-catalan-en-una-situacion-dramatica-pierde-15000-millones.html
http://www.barcelona.cat/
https://meet.barcelona.cat/es/descubre-barcelona/barcelona-actual/turismo-responsable-y-sostenible
https://www.hosteltur.com/137008_barcelona-el-turismo-sostenible-gana-peso-en-la-era-poscoronavirus.html
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• perspektivere besvarelsen af en 
problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske 
  og politiske temaer i samtiden.  

• reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger.  

• søge, udvælge og behandle relevant faglig information.  

• forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde. 

• formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt.  

• beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.  
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