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INTRO 

I dette projekt er der fokus på Business ethics, herunder CSR, Code of Conduct og 

hvordan en konkret virksomhed arbejder med ovenstående og verdensmålene. 

Derudover skal eleverne lære hvordan den AR teknologi, de blev introduceret til i 

Universe i Innovationsprojektet, kan bruges i markedsføringssammehænge. Eleverne vil 

blive introduceret til til de overstående begreber og skal arbejde med dem gennem 

forskellige opgaver. Igennem deres arbejde med begreberne skulle de gerne få en 

forståelse af vigtigheden af disse i forretningsverdenen i dag, forstå hvordan man som 

virksomhed kan bruge arbejdet med disse i markedsføringen, men ligeledes forstå 

konsekvenserne ved ikke at tage højde for disse begreber. Eleverne skal derfor, efter 

de indledende øvelser hvor de bliver introduceret til begreberne, sætte sig ind i 

virksomheden Ecco, deres CSR politik samt hvordan de arbejder med verdensmålene. 

Denne viden skal de bruge  på at udvikle et konkret markedsføringsprodukt der 

gennem AR teknologi formidler Ecco´s CSR arbejde til deres forskellige 

kundesegmenter. Forløbet foregår på engelsk og skal derfor først og fremmest styrke 

deres engelske kommunikationsevner mundtligt såvel som skriftligt 

FORMÅL:  

At udvikle elevens fremmedsproglige, færdigheder og kompetencer, herunder 

fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. At introducere 

eleverne til begreberne business ethics, CSR og code of coduct og skabe forståelse 

for hvordan disse kan bruge i markedsføringen. At eleverne får mulighed for at 

arbejde med AR i markedsføringssammenhænge. Endvidere at kunne kommunikere og 

varetage arbejdsopgaver hvori engelsk indgår.  

  

LÆRINGSMÅL 

 
 
Eleven skal: 

 

• forbedre deres engelsksproglige kompetencer 

• Forstå din egen indvirkning på samfundet og miljøet i kraft af din rolle som 
forbruger 

• Styrkes i at kunne tale et sammenhængende engelsk med et varieret ordforråd 
inden for forskellige  teksttyper og emner. 
 

• Eleven skal forstå og kunne forklare begreberne Business ethics, CSR, Code of 

conduct og greenwashing 

• Eleven skal kunne foretage en informationssøgning, strukturere den fundne 

information i en sådan grad at de kan skaffe sig et overordnet indtryk og 

overblik over en virksomhed og dennes arbejde med CSR 

• Eleven skal kunne nævne mulige fordele og ulemper ved at en virksomhed har 

en tydelig CSR politik 
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• Eleven skal være i stand til at få ideer til hvordan CSR kan bruges i 

markedsføring 

• Eleven skal forstå begrebet AR 

• Skal kunne udarbejde Markedsføringsmateriale med AR indhold 

• Forstå din egen indvirkning på samfundet og miljøet i kraft af din rolle som 
forbruger 

 

 
 

MÅLPINDE 

Der arbejdes i løbet af projektet med følgende målpinde fra bekendtgørelsen: 

Erhvervsfag 2: 

Arbejdspladskultur: 

1. Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på 
menneskers adfærd. 

2. Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 

Engelsk C: 

3. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige og specifikke emner, 

4. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og specifikke 

emner, 

5. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt 

og kontekstuelt ordforråd inden for varierede og specifikke emner, 

6. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og kontekstuelle tekster 

og teksttyper, 

7. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, 

8. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse 

emner i et sprog afpasset til situation og samtalemønster, 

9. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog 

tilpasset alsidige og komplekse emner og kontekster, 

10. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer 

skriftligt inden for alsidige og specifikke emner, tekster og situationer og 

11. anvende multimodale medier til at kommunikere med sikkerhed og variation 

mundtligt og skriftligt. 

12. Selvstændigt vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i 

forhold til teksttype, situation og formål, 

13. selvstændigt vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og synonymer, 

14. selvstændigt vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden 

om skriveprocessens faser, 

15. selvstændigt anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, 

stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 

tekstproduktion 

16. selvstændigt anvende informationer og kilder kritisk. 

17. Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, 
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18. udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt 

ordforråd inden for varierede og komplekse emner og kontekster, 

19. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for 

hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt og 

varieret sprogbrug og 

20. anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for 

struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, 

uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. 

21. selvstændigt anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med 

mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt 

kommunikationsmiddel og reflektere herover. 

22. drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for 

og forklare disse forskelle og 

 

ANTAL LEKTIONER  
Ca. 44 

LÆRERVEJLEDNING:  

Der er en overordnet tidsplan for hele projektet 

Der er 2 tilhørende power point som du, som lærer kan vælge at bruge: 

”Lead in” til den første dag samt ”Intro to CSR and Code of Conduct” 

Ellers er der elevvejledning til hver dag. Nogle opgaver løber over flere dage. 

 

 


