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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Efterår 2021 

Institution Tietgen Business 

Uddannelse EUX (merkantil, kontor) 

Fag og niveau Kulturforståelse C 

Lærer(e) Christina Mose Kirk Osted 

Hold EUX406-21 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Indledende forløb om kulturbegrebet og kulturanalyse 

Hvordan er den danske kultur? 

Forløb 1. 1 _ Det senmoderne menneske (ungdomskultur) 

Forløb 1. 2 _ Globalisering og Samuel P. Huntington 

Titel 2 Forløb om kulturmødet (Japan, USA, Brasilien, Tyskland, Congo) 

Titel 3 Forløb om ikke-vestlig kultur (Indien) 

Titel 4 Forløb om kultursammenligning (forbrugerfællesskaber, virksomheder og 

nationer) 

Titel 5 Afsluttende case (Kultursammenligning, virksomhedskultur, nation branding) -- 

- opsamlingsforløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Indledende forløb om kulturbegreber og kulturanalyse: 

Hvordan er den danske kultur? Fordomme og stereotyper 

Globalisering og mennesket i det senmoderne samfund 

https://tietgen.instructure.com/courses/7193/modules 

 

Indhold Kasper Asklund, Systime (grundbog),  

Kultur på arbejde – Kulturforståelse og merkantil kultur (i-bog) 

https://culture.systime.dk/ 

 

Følgende kapitler er anvendt: 

Kapitel 1: Introduktion til kulturbegreber og kulturteorier 

https://culture.systime.dk/?id=p139 

https://culture.systime.dk/?id=p140 

https://culture.systime.dk/?id=p141 

https://culture.systime.dk/?id=p270 

https://culture.systime.dk/?id=p271 

https://culture.systime.dk/?id=p272 

https://culture.systime.dk/?id=p142 

https://culture.systime.dk/?id=p273 

https://culture.systime.dk/?id=p274 

https://culture.systime.dk/?id=p143 

https://culture.systime.dk/?id=p275 

https://culture.systime.dk/?id=p276 

https://culture.systime.dk/?id=p144 

https://culture.systime.dk/?id=p277 

https://culture.systime.dk/?id=p278 

https://culture.systime.dk/?id=p279 

https://culture.systime.dk/?id=p145 

https://culture.systime.dk/?id=p280 

 

Kapitel 2: Kulturundersøgelser og kulturanalyser 

https://culture.systime.dk/?id=p179 

https://culture.systime.dk/?id=p180 

https://culture.systime.dk/?id=p281 

https://culture.systime.dk/?id=p282 

https://culture.systime.dk/?id=p181 

https://culture.systime.dk/?id=p283 

https://culture.systime.dk/?id=p284 

https://culture.systime.dk/?id=p285 

https://culture.systime.dk/?id=p286 

https://culture.systime.dk/?id=p182 

https://culture.systime.dk/?id=p287 

https://culture.systime.dk/?id=p288 

https://culture.systime.dk/?id=p289 

 

https://tietgen.instructure.com/courses/7193/modules
https://culture.systime.dk/
https://culture.systime.dk/?id=p139
https://culture.systime.dk/?id=p140
https://culture.systime.dk/?id=p141
https://culture.systime.dk/?id=p270
https://culture.systime.dk/?id=p271
https://culture.systime.dk/?id=p272
https://culture.systime.dk/?id=p142
https://culture.systime.dk/?id=p273
https://culture.systime.dk/?id=p274
https://culture.systime.dk/?id=p143
https://culture.systime.dk/?id=p275
https://culture.systime.dk/?id=p276
https://culture.systime.dk/?id=p144
https://culture.systime.dk/?id=p277
https://culture.systime.dk/?id=p278
https://culture.systime.dk/?id=p279
https://culture.systime.dk/?id=p145
https://culture.systime.dk/?id=p280
https://culture.systime.dk/?id=p179
https://culture.systime.dk/?id=p180
https://culture.systime.dk/?id=p281
https://culture.systime.dk/?id=p282
https://culture.systime.dk/?id=p181
https://culture.systime.dk/?id=p283
https://culture.systime.dk/?id=p284
https://culture.systime.dk/?id=p285
https://culture.systime.dk/?id=p286
https://culture.systime.dk/?id=p182
https://culture.systime.dk/?id=p287
https://culture.systime.dk/?id=p288
https://culture.systime.dk/?id=p289
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Kapitel 3: Antropologiske undersøgelsesmetoder 
Deltagerobservation 

https://culture.systime.dk/?id=p184 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p211 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p290 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p291 (Links til en ekstern webside.) 
  

Kvalitative interviews 

https://culture.systime.dk/?id=p212 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p292 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p293 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p294 (Links til en ekstern webside.) 
  

Spørgeskemaundersøgelse 

https://culture.systime.dk/?id=p213 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p295 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p296 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p297 (Links til en ekstern webside.) 
  

Feltarbejdets resultater 

https://culture.systime.dk/?id=p214 

 

Kernestof: 

- Kulturelle udtryksformer i tid og rum 

- Teorier om kultur og identitet 

- Det nationale og det globale 

- Kulturelle undersøgelsesmetoder 

 

Cases: 

Find Holger Danske  

Engelsk er et sejere sprog end dansk 

Danskhed er flæskesteg, pizza og kebab 

Made in Japan 

Brun mands byrde 

Forløb 1.1. Det senmoderne menneske (ungdomskultur, familien, religion og 

sexualitet) 

Forløb 1. 2 _ Kolonisering, globalisering og Samuel P. Huntington 

 

Videoer: 

Grundbog I kulturforståelse: 

Vi er ens men forskellige 

https://www.youtube.com/watch?v=fGhFnd9_bpM 

Where are you from? 

https://www.youtube.com/watch?v=crAv5ttax2I 

Chimamanda Adichie: The danger of a single story 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story 

Our fathers’ sons / Vimeo 

https://vimeo.com/121723463 

https://culture.systime.dk/?id=p184
https://culture.systime.dk/?id=p211
https://culture.systime.dk/?id=p290
https://culture.systime.dk/?id=p291
https://culture.systime.dk/?id=p212
https://culture.systime.dk/?id=p292
https://culture.systime.dk/?id=p293
https://culture.systime.dk/?id=p294
https://culture.systime.dk/?id=p213
https://culture.systime.dk/?id=p295
https://culture.systime.dk/?id=p296
https://culture.systime.dk/?id=p297
https://culture.systime.dk/?id=p214
https://www.youtube.com/watch?v=fGhFnd9_bpM
https://www.youtube.com/watch?v=crAv5ttax2I
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://vimeo.com/121723463
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VisitDenmark, BrandDenmark 

www.visitdenmark.dk 

 

Denmark on the prarie_Elk Horn / Vimeo 

https://vimeo.com/103560474 

 

Gnags: Danmark 

https://www.youtube.com/watch?v=OOH5XdAQPfo 

Folkeklubben: Danmarksfilmen* 

https://www.youtube.com/watch?v=cwnTvr97AIY 

 

Globalisering og Samuel P. Huntington 

https://www.youtube.com/watch?v=3SNicJRcUqs&feature=emb_logo 
https://religionsvideo.systime.dk/?id=p121  Globalisering  
https://religionsvideo.systime.dk/?id=p122  Den danske vinkel  
 
Religionsportalen: 
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/hvad_er_felt
arbejde/hvad_er_feltarbejde 
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/feltarbejdets
_metoder/feltarbejdets-metoder (Links til en ekstern webside.) 
  

Minifeltstudie og pratisk opgave (danskhed, Facebook/storytelling). Herefter 
refleksion og diskussion på baggrund af det dokumenterede materiale. 

Minifeltstudie ifht at få afdækket ”Det senmoderne menneske”; fremlæggelse af 

data og debat. 

Diverse opgaver til begrebslære, begrebskort 

Omfang 

 

25 lektioner af 60 minutter 

Antal læste sider: Ca. 60 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne: 

- Redegøre for, hvad kultur er og hvordan den udvikles som et resultat af 

samfundsudviklingen og globaliseringen 

- Udvælge og anvende kulturanalysemetoder til at foretage en kulturanalyse 

 

Faglige mål: 

Eleverne skal kunne: 

- Identificere og beskrive kulturelle udtryksformer i tid og rum 

- Reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces 

- Præsentere en kulturanalytiske problemstilling med udgangspunkt i eget 

indsamlet materiale 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metode 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning  

- Par- og gruppearbejde 

- Eksperimentelt arbejde (feltstudie) 

- Casearbejde 

 

 

 

 

http://www.visitdenmark.dk/
https://vimeo.com/103560474
https://www.youtube.com/watch?v=OOH5XdAQPfo
https://www.youtube.com/watch?v=cwnTvr97AIY
https://www.youtube.com/watch?v=3SNicJRcUqs&feature=emb_logo
https://religionsvideo.systime.dk/?id=p121 %20Globalisering 
https://religionsvideo.systime.dk/?id=p122 %20Den%20danske%20vinkel 
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/hvad_er_feltarbejde/hvad_er_feltarbejde
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/hvad_er_feltarbejde/hvad_er_feltarbejde
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/feltarbejdets_metoder/feltarbejdets-metoder
https://religionsportalen.gyldendal.dk/forloeb/forloeb/feltarbejde/kapitler/feltarbejdets_metoder/feltarbejdets-metoder
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Titel 2 

 

Forløb om kulturmødet 

(Japan, USA, Brasilien, Tyskland, Congo, Indien) 

Indhold Kasper Asklund, Systime, grundbog 

Kultur på arbejde – Kulturforståelse og merkantil kultur (i-bog) 

https://culture.systime.dk/ 

 

Følgende kapitler er anvendt: 

Kapitel 4: Geert Hofstedes kulturanalysemodeller 
Teori 

https://culture.systime.dk/?id=p121 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p122 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p123 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p124 (Links til en ekstern webside.) (læs alle 
underpunkter om de 6 dimensioner) 

 

Kapitel 5: Interkulturel kommunikation 
Tekst_teori: 

https://culture.systime.dk/?id=p157 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p158 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p159 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p160 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p161 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p162 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p163 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p303 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p304 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p305 

Kapitel 6: Interkulturelt samarbejde og kulturel synergi 
Tekst_teori 

https://culture.systime.dk/?id=p133 (Links til en ekstern webside.) 
https://culture.systime.dk/?id=p134 (Links til en ekstern webside.)_fem 
strategier_Nancy Adler 
https://culture.systime.dk/?id=p306 (Links til en ekstern webside.) Kulturel 
dominans 
https://culture.systime.dk/?id=p307 (Links til en ekstern webside.) Kulturel 
tilnærmelse 
https://culture.systime.dk/?id=p308 (Links til en ekstern webside.) Kulturel 
kompromissøgning 
https://culture.systime.dk/?id=p309 (Links til en ekstern webside.) Kulturel 
undvigelse 
https://culture.systime.dk/?id=p310 (Links til en ekstern webside.) Kulturel synergi 
https://culture.systime.dk/?id=p311 (Links til en ekstern webside.) strategierne i 
praksis 
  

Kernestof: 

- Kulturens udtryksformer i tid og rum 

- Teorier om kultur og identitet 

- Kulturmøder 

- Kultursammenligninger 

- Interaktion og kommunikation på tværs af kulturer 

Cases: 

Med Mærsk i Indien 

https://culture.systime.dk/
https://culture.systime.dk/?id=p121
https://culture.systime.dk/?id=p122
https://culture.systime.dk/?id=p123
https://culture.systime.dk/?id=p124
https://culture.systime.dk/?id=p157
https://culture.systime.dk/?id=p158
https://culture.systime.dk/?id=p159
https://culture.systime.dk/?id=p160
https://culture.systime.dk/?id=p161
https://culture.systime.dk/?id=p162
https://culture.systime.dk/?id=p163
https://culture.systime.dk/?id=p303
https://culture.systime.dk/?id=p304
https://culture.systime.dk/?id=p305
https://culture.systime.dk/?id=p133
https://culture.systime.dk/?id=p134
https://culture.systime.dk/?id=p306
https://culture.systime.dk/?id=p307
https://culture.systime.dk/?id=p308
https://culture.systime.dk/?id=p309
https://culture.systime.dk/?id=p310
https://culture.systime.dk/?id=p311
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Arbejdsmiljø på tysk 

Arbejdsmiljø på japansk 

Amerikanske arbejdspladser 

Når chefen kommer fra et andet land 

Kulturforståelse er nøglen til Brasiliens ekspansive marked 

Japanere dør af overarbejde 

Mini-forløb: Afrika/Cirkelpigen laver ravage og Tintin forlader Congo 
http://afrika-danmark.net/ 
 

Baggrundslæsning / Afrika: 
https://afrikashistorie.systime.dk/index.php?id=200&L=0 (Links til en ekstern 
webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p126 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p128&L=0 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p131 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p137&L=0 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p138&L=0 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p139&L=0 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p141 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p142&L=0 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p153&L=0    Kong Leopold og Fristaten 
Congo (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=154 (Links til en ekstern webside.) 
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p210&L=0 

 

Hjemmesider: 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

https://fokuskultur.systime.dk/index.php?id=128 

https://www.globalis.dk/ 

https://um.dk/ 

 

Omfang 

 

15 lektioner af 60 minutter 

Antal læste sider: Ca. 50 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne: 

- Identificere og analysere sig frem til kulturelle udtryksformer i tid og 

rum 

- Foretage kultursammenligninger samt analysere et kulturmøde 

- Forstå og analysere interkulturel kommunikation 

- Lave en løsningsorienteret analyse af et interkulturelt samarbejde 

 

Faglige mål: 

- Identificere og beskrive kulturelle udtryk 

- Foretage tematiske sammenligninger på tværs af kulturer 

- Reflektere over egne og andres værdier som resultat af en kulturel 

proces 

- Præsentere en kulturanalytisk problemstilling med udgangspunkt i eget 

materiale 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning  

- Par- og gruppearbejde 

- Individuelt arbejde 

- Fagprogrammer / online værktøjer 

http://afrika-danmark.net/
https://afrikashistorie.systime.dk/index.php?id=200&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/index.php?id=200&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p126
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p128&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p131
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p137&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p138&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p139&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p141
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p142&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p153&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p153&L=0
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=154
https://afrikashistorie.systime.dk/?id=p210&L=0
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://fokuskultur.systime.dk/index.php?id=128
https://www.globalis.dk/
https://um.dk/
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- Skriftligt arbejde 

- Casearbejde 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Forløb om ikke-vestlig kultur (Indien) 

Indhold Kasper Asklund, Systime (grundbog),  

Kultur på arbejde – Kulturforståelse og merkantil kultur (i-bog) 

https://culture.systime.dk/ 

 

Følgende kapitler er anvendt (se ovenstående): 

3. Antropologisk undersøgelsesmetode 

4. Geert Hofstedes kulturanalysemodeller 

5. Interkulturel kommunikation 

6. Interkulturelt samarbejde og kulturel synergi 

 

Kernestof: 

- Kulturelle udtryksformer i tid og rum 

- Teorier om kultur og identitet 

- Kulturanalytisk terminologi 

- Kulturmøder (fokus på virksomhedskultur) 

- Interaktion og kommunikation på tværs af kulturer 

- Kulturelle undersøgelsesmetoder 

Case: 

Med Mærsk i Indien 

 

Anne Skaarup, Fornyet fokus på kultur, Systime, 2021 (i-bog) 

Indien 

https://fokuskultur.systime.dk/?id=p177&L=0 

 

Hjemmeside: 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

Narrating India: 

https://www.narratingindia.org/ 

 

Film: 

”Outsourced” (1time 43 min.) + opgave med fokus på kulturteori og 

kulturanalysemodeller samt kultursammenligning og interaktion og 

kommunikation på tværs af kulturer 
Outcome: skriftlig besvarelse samt et konkret forslag (video til en kampagne 
med et slutprodukt (video, website, folder etc.), der sætter fokus på kultur - og 
kommunikationsproblemstillinger i virksomheder, og som fortæller /giver 
løsningsforslag til både ansatte og ledere i virksomheder. 
I stedet er der arbejdet med mundtlig besvarelse i grupper ifht filmens kulturelle 
problemstillinger samt efterfølgende individuel refleksion over anvendelse af 
relevant teori ifht filmens kulturelle problemstillinger. 

Omfang 

 

15 lektioner af 60 minutter  > 6 lektioner af 60 minutters varighed (Fysisk 

tilstedevær på skolen) 

https://culture.systime.dk/
https://fokuskultur.systime.dk/?id=p177&L=0
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.narratingindia.org/


 

Side 8 af 10 

Antal læste sider: Ca. 50 sider > antal læste sider (inkl. film): Ca. 20 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne: 

- Argumentere for materiale- og teorivalg 

- Analysere indisk/amerikansk kultur generelt set og i forbindelse med 

emnet ”Kulturmøde og virksomhedskultur” 

- Indsamle information, behandle dem og præsentere en kulturel 

problemstilling omkring emnet ”Kulturmøde og virksomhedskultur” 

Faglige mål: 

- Identificere og beskrive kulturelle udtryk 

- Redegøre for og anvende forskellige kulturbegreber og –teorier 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metode 

- Præsentere en kulturanalytisk problemstilling med udgangspunkt i eget 

indsamlet materiale 

- Foretage tematiske sammenligninger på tværs af kulturer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Projektarbejde 

- Skriftligt arbejde 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 

Forløb om virksomhedskultur og –identitet, forbrugeradfærd 

(kulturelle forbrugerfællesskaber, virksomheder og nationer) 

Indhold Kasper Asklund, Systime (grundbog),  

Kultur på arbejde – Kulturforståelse og merkantil kultur (i-bog) 

https://culture.systime.dk/ 

 

Følgende kapitler er anvendt: 

7. Kultur og identitet i virksomheder og organisationer 

Tekst og teori: 
https://culture.systime.dk/?id=p224 
https://culture.systime.dk/?id=p225 
https://culture.systime.dk/?id=p226 
https://culture.systime.dk/?id=p227 
https://culture.systime.dk/?id=p228 
https://culture.systime.dk/?id=p229 
https://culture.systime.dk/?id=p230 
https://culture.systime.dk/?id=p231 
https://culture.systime.dk/?id=p313 
https://culture.systime.dk/?id=p314 
https://culture.systime.dk/?id=p315 
https://culture.systime.dk/?id=p235 

 

8. Forbrugeradfærd, identitet og kulturelle fællesskaber 

9. Nationer, brands og kultur 

 

Kernestof: 

- Kulturelle udtryksformer i tid og rum 

- Teorier om kultur og identitet 

https://culture.systime.dk/
https://culture.systime.dk/?id=p224
https://culture.systime.dk/?id=p225
https://culture.systime.dk/?id=p226
https://culture.systime.dk/?id=p227
https://culture.systime.dk/?id=p228
https://culture.systime.dk/?id=p229
https://culture.systime.dk/?id=p230
https://culture.systime.dk/?id=p231
https://culture.systime.dk/?id=p313
https://culture.systime.dk/?id=p314
https://culture.systime.dk/?id=p315
https://culture.systime.dk/?id=p235
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- Kulturelle undersøgelsesmetoder 

- Kulturmøder 

- Kultursammenligninger 

- Det nationale og det globale 

- Interaktion og kommunikation inden for og på tværs af kulturer 

Cases: 

Så er der dømt kage 

Ikea 

https://culture.systime.dk/?id=p258 

Generation Z 

Økologi, identitet og forbrugerfællesskaber 

 

Større opgaver: 

Feltstudie: Virksomhedskultur /Bag facaden i Ikea, Odense 

Når man skal sælge Danmark 

Hvem har retten til at definere et lands brand? 

 

Hjemmeside/videoer: 

Ikea; bag facaden, afs. 2 (58:25 min.) 

https://www.dr.dk/drtv/se/bag-facaden_-verdens-stoerste-

moebelkaede_118380 

VisitDenmark, BrandDenmark 

www.visitdenmark.dk 

 

Omfang 

 

15 lektioner af 60 minutter 

Antal læste sider: Ca. 60 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne analysere og sammenligne forskellige: 

- Virksomhedskulturer 

- Kulturelle fællesskaber og forbrugeradfærd 

- Nationers brands 

Faglige mål: 

Eleverne skal kunne:  

- Identificere og beskrive kulturelle udtryk 

- Præsentere en kulturanalytisk problemstilling med udgangspunkt i 

eget indsamlet materiale 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- Foretage tematiske sammenligninger på tværs af kulturer 

- Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning (fysisk tilstedevær på skolen) 

- Feltstudie (virksomhedskultur og –identitet) 

- Par- og gruppearbejde 

- Fagprogrammer / online værktøjer 

- Skriftligt arbejde 

- Casearbejde 

 

 

 

https://culture.systime.dk/?id=p258
https://www.dr.dk/drtv/se/bag-facaden_-verdens-stoerste-moebelkaede_118380
https://www.dr.dk/drtv/se/bag-facaden_-verdens-stoerste-moebelkaede_118380
http://www.visitdenmark.dk/
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Titel 5 

 

Afsluttende case (globalisering, virksomhedskultur, nation branding) - - 

- opsamlingsforløb* 

Indhold Afsluttende repetitionscase – Rejsebureau (Norske ”Asia Tours” vil ind på det 

danske marked; det norske rejsebureau vil gerne opnå lige så stor succes som 

”Albatros Travel”, hjælp dem med dette arbejde). 

Med baggrund i tidligere forløb bliver der samlet op på viden, begreber og 

materiale. 

I projektet skal eleverne redegøre for begreb, analysere en problemstilling ifht 

begrebet samt reflektere over og tage stilling til anvendt teori og metode samt 

diskutere problemstillingen ifht begrebet. 

Derudover laves der øvelser, som klæder eleverne på til eksamen. 

 

Omfang 

 

5 lektioner af 60 minutter 

Antal læste sider: Angives ikke, da der her er tale om elevens egen repetition. 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal kunne: 

- Skabe sig overblik over den faglige viden og de faglige begreber 

- Besvare opgaver på det taksonomiske niveau 

- Perspektivere den faglige viden i opgaveløsningen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde 

- Projektarbejde 


