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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen/faget afsluttes:  

Dec-jan 2018/2019 

Institution Niels Brock 

Uddannelse EUX – det studieforberedende år 

Fag og niveau Afsætning A – anvendt lærebogssystem: ”Afsætning 1 og Afsætning 2”, i-bøger, 

Michael Bregendahl m.fl., Systime. Afsætning C er Gennemført på det merkantile 

grundforløb 2 

Lærer Lisbeth Halberg Franck 

Hold k17vx34f211v 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Metode 

Titel 2 Makroforhold 

Titel 3 Strategisk planlægning  

Titel 4 Internationalisering 

Titel 5 Efterspørgselsforhold 

Titel 6 Udbudsforhold 

Titel 7 Marketingmix 

Titel 8 Skriftligt arbejde 

Titel 9 Supplerende materiale/arbejde 
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Titel 1 

 

Metode 

Indhold Kernestof: 

Kvantitative og kvalitative metoder, herunder informationsindsamling 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne anvende viden om informationsindsamling til at gennemføre 
analyse af markedsmuligheder.  
Eleverne skal have en overordnet viden om vurdering af de indsamlede informa-
tioners validitet (kildekritik) og repræsentativitet samt eleverne skal kunne præsen-
tere en markedsanalyses vigtigste konklusioner.  
Specielt vægt på:  
Datakilder og indsamlingsmetoder  
Kildekritik og repræsentativitet  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 

 

 

  

 

 

 

Titel 2 

 

Makroforhold 

Indhold Kernestof: 

Omverdensforhold nationalt og internationalt 

 

Omfang 

 

14 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne gøre rede for, hvordan virksomheden påvirkes af forhold i 

nær- og fjernmiljøet og beherske begreber omring omverdensmodellen, PEST- 

analysen, muligheds-/trusselsmatrix 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 
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Titel 3 

 

Strategisk planlægning 

Indhold Kernestof: 

Virksomhedens interne forhold, konkurrence, vækst og porteføljestrategier 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Værdikæde med støttefunktioner, SWOT-analyse, TOWS-matrix, ide og mål, 
Blue ocean, porteføljeanalyse og –strategi, generisk strategi, vækststrategier -  
intensivering og integration  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 

 

 

 

Titel 4 Internationalisering 

Indhold  
Markedsudvælgelse, internationaliseringsmodeller, kulturelle forhold  
.  

 

Omfang 

 

22 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eksportmotiver og – beredskab, markedsudvælgelsesmodeller, internationalise-
ringsmodeller, standardiseret/differentieret marketingmix, generelle og specifikke 
markedsforhold, kulturteorier.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 

 

 

 

Titel 5 

 

Efterspørgselsforhold 

Indhold Markedsstørrelse, segmentering og målgruppevalg, købsadfærdsteori 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Det potentielle marked, det effektive marked, estimater på markedsstørrelse  
Segmentering på såvel konsument- som producentmarkedet  
Livsstilsmodeller, kriterier for målgruppevalg, målgruppestrategi  
Købsadfærdsmodeller og – teorier, købemotiver, behov, købstyper/købsklasser, 
beslutningsproces, købsroller/købscenter, relationsmarkedsføring.  
 
 
. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 
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Titel 6 

 

Udbudsforhold 

Indhold Kernestof: 

Markedsafgrænsning, brancheforhold, konkurrencesituation 

 

Omfang 

 

14 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Markedsafgrænsning, brancheanalyse, konkurrentanalyse, konkurrencemæssige 
positioner, strategiske grupper, positionering  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 

 

 

 

Titel 7 

 

Marketingmix 

Indhold Kernestof:  
Produkt, pris, distribution og promotion på nationalt og internationalt niveau,  
markedsføringsplan  

 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Produktklassificering, faser i produktudvikling, brandingstrategi, serviceydelser, 
mærkestrategi, PLC  
Prisfastsættelsesmetoder, priselasticitet, prisstrategi - nye og nuværende, prisdif-
ferentiering, priseskalering, valutaforhold  
Distributionsstrategi, distributionskanaler, kædeformer, E-business, internatio-
nal distribution / indtrængningsstrategi  
Promotionformer, promotionstrategi, markedskort, kommunikationsmodeller, 
international markedsføring  
Markedsføringsplan  

 

 Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 
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Titel 8 

 

Skriftligt arbejde 

Indhold Individuelt: 

Informationsindsamling og forbrugskultur (metode) 

Bog & Idé (gammel eksamensopgave) 

Lagkagehuset (gammel eksamensopgave) 

Jem og Fix (gammel eksamensopgave – brugt som terminsprøve) 

Egetæpper (B2B - tværgående) 

Multiple choice prøve til kapitel 1-15 i Afsætning 1 

Multiple choice prøve til kapitel 1-15 i Afsætning 2 

 

Gruppearbejde: 

Toyota (segmentering) 

Johan Bulow (strategi) 

Virksomhedsportræt 

Digitale forretningsmodeller 

Konkurrencesituation i udvalgte brancher, cases fra Afsætning 2 

PESTEL analyse af BRIKS-lande 

 
 

Omfang 

 

Ca. 70 lektioners omlagt skriftlighed 

 

Særlige fokus-

punkter 

At kommunikere i afsætning både skriftligt og mundtligt 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser 

 

Retur til forside 

 

  

 

Titel 9 

 

Supplerende materiale 

Indhold TV-udsendelser: 

Mobilrevolutionen 

Store Danskere: Mærsk 

Indefra: Grundfos 

Danske Mad Men: Jysk vs. Cowey – Afsætning i praksis 

YouTube 

Ted talks – Why? 

Artikler: 

Diverse artikler  (HM, SAS, div. tidligere mundtlige eksamensopgaver) 

”aktuel erhvervshistorie” – opgave, hvor eleverne enkeltvis får til opgave at ud-

vælge og beskrive en aktuel erhvervshistorie med brug af fagets begreber og mo-

deller  

 


