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FORLØBSBESKRIVELSE  
Titel på forløb: 
Uddannelsessted: Business College Syd Undervisningstimer i klokketimer: 10,5 (14 

lektioner) 
Uddannelse: HHX Verdensmål: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
Fag: Virksomhedsøkonomi Forløbsnummer: BCS_HHX_VØ_A+B_084 
Niveau: A + B Underviser: CKJ 

 
INDHOLDSBESKRIVELSE 
Introduktion til arbejdet med FN´s 17 verdensmål i en virksomhedsøkonomisk sammenhæng.  
Der arbejdes i dette forløb med et afsæt i alle verdensmål, som eleverne opnår kendskab til i en 
økonomisk kontekst. Særlige verdensmål som der er gået i dybden med, omfatter følgende 
verdensmål: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 
 
Fokus er i dette forløb på CSR samt CSR rapportering og analyse, med udgangspunkt i hvordan 
danske virksomheder, såvel som udvalgte udenlandske virksomheder, implementere og arbejder 
med udvalgte verdensmål i praksis. Derudover også, hvilken økonomisk betydning dette arbejde 
har for den enkelte virksomhed. 
 
Det er formålet at eleverne efter forløbet er i stand til at identificere sammenhænge imellem 
udvalgte verdensmål og hvordan arbejdet med dette, kommer til udtryk i praksis hos en 
virksomhed.  
 
Der har været arbejdsformer bestående af gruppearbejde, hvor eleverne har arbejdet med at løse 
specifikke cases.  
 
Dertil er forløbet bygget op omkring fagets didaktiske principper, jf. bekendtgørelsen: 
”I virksomhedsøkonomi arbejdes der med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, hvor 
virksomheder analyseres ud fra en helhedsorienteret synsvinkel” – Derfor har eleverne også selv 
søgt supplerende information, samt selv udvalgt og identificeret mulige problemstillinger for 
udvalgte virksomheder. 
 
Dette forløb er udarbejdet til elever på 2G, både for A + B niveau  
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INDHOLD 
virksomhed.systime.dk – Kapitel 17 + 18 

- Best in class: Arla og Carlsberg vinder CSR Prisen 2021, fsr.dk, 26. oktober 2021 
- Arla vinder af CSR Prisen 2021 i kategorien stor unoteret dansk virksomhed, fsr.dk 
- Link til PRTR – Produktionsenhedssøgning:  

https://dma.mst.dk/prtr/offentlig/produktionsenhed 
Søgning efter virksomheders CSR rapporter – eksempelvis Salling Group:  

- https://projectsunshineprod.blob.core.windows.net/media/3117/baeredygtighedsrapport-
2021.pdf  

- https://www.tv2ostjylland.dk/skanderborg/claus-saelger-brugte-planter-det-giver-ikke-
mening-bare-at-smide-ud 

- Professorer: Du må give plads til lidt 'greenwashing', videnskab.dk, 14. april 2021 
- https://betterworldapparel.com/learn/the-7-sins-of-greenwashing/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=TyGuxyumwcY 
- https://migogaarhus.dk/paa-loerdag-i-aarhus-saml-plastik-i-naturen-og-byt-til-sushi/  

 
Note: Eleverne har i deres grupper også selv fundet supplerende materialer, artikler og film, til 
deres arbejde og til brug i deres endelige præsentationer. 
 
 
Faglige mål 
Jf. bekendtgørelsen for faget virksomhedsøkonomi A + B niveau, er følgende mål opnået: 
 

- CSR rapportering  
- Virksomhedens samfundsansvar  
- CSR og virksomhedens kommunikation af samfundsansvar 
- CSR-aktiviteter (Ashridges model) 
- Den tredobbelte bundlinje 
- Analyse af virksomhedens CSR indsats 

 

ANDET 
Fordeling af lektioner:  
2 lektioner: Løbende introduktion til cases, virksomheder og teori 
9 lektioner: Gruppe arbejde  
3 lektioner: Fremlæggelser  

https://virksomhed.systime.dk/?id=531
https://dma.mst.dk/prtr/offentlig/produktionsenhed
https://projectsunshineprod.blob.core.windows.net/media/3117/baeredygtighedsrapport-2021.pdf
https://projectsunshineprod.blob.core.windows.net/media/3117/baeredygtighedsrapport-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TyGuxyumwcY
https://migogaarhus.dk/paa-loerdag-i-aarhus-saml-plastik-i-naturen-og-byt-til-sushi/
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