
 

Side 1 af 10 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Nanna Krebs 

Hold f19ine22shx 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

1. og 2. semester 

Titel 1 Introduktion til afsætning og de økonomiske kompetencer samt Samfundsvidenska-
belig metode 

Titel 2 Den interne og eksterne situation 

Titel 3 Konkurrenceforhold og brancheforhold 

Titel 4 Købsadfærd på konsumentmarkedet 

  

 3. og 4. semester 

Titel 5 Strategi 

Titel 6 Segmentering, målgruppevalg og positionering 

Titel 7 Marketingmix nationalt 

Titel 8 Strategiske analyser 

Titel 9 Internationalisering  

  

 5. og 6. semester 

Titel 10 Markedsanalyse med karrierelæring 

Titel 11 Købsadfærd på producentmarkedet 
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Titel 12 Segmentering på producentmarkedet 

Titel 13 Segmentering og målgruppevalg internationalt, marketingmix internationalt samt 
marketingplan 

Titel 14 Eksamensprojekt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

Introduktion til afsætning samt samfundsvidenskabelig metode 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 
Intro til afsætning (GF) og Samfundsvidenskabelig metode (GF) 
 
Supplerende stof: 

Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

14 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Eleverne skal introduceres til afsætningsøkonomi, metode (herunder speci-
elt forholde sig kildekritisk til artikler), de 8 økonomiske kompetencer og de 
taksonomiske niveauer. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, CL øvelser, gruppearbejde, præsenta-
tioner. 

 

 

Titel 2 
 

Den interne og eksterne situation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 
2017)”, Kap. 2 og 3 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

7 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere 
virksomhedens interne og eksterne situation gennem centrale fagbegreber. 
Eleverne har trænet studievaner.  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, artikelfremlæggelser, skriftligt arbejde, CL øvelser, grup-
pearbejde og præsentationer. 
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Titel 3 
 

Konkurrence- og brancheforhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 
2017)”, Kap. 4 og 5 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

9 moduler 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere 
virksomhedens konkurrence og brancheforhold gennem centrale fagbegre-
ber. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, artikelfremlæggelse, skriftligt arbejde, Cl øvelser, grup-
pearbejde og præsentationer. 
 

 
 

Titel 4 

 

Købsadfærd på konsumentmarkedet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 
2017)”, Kap. 6 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Eleverne skal på et grundlæggende niveau kunne redegøre for- og analysere 
købsadfærden for et konkret produkt ift. målgruppen. Eleverne har produce-
ret undervisningsvideoer og egne opgaver inden for centrale begreber af 
købsadfærden. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, onlineundervisning, videoproduktion, skrift-
ligt arbejde, gruppearbejde og præsentationer. 
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Titel 5 
 

Strategi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, kap. 8 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

8 moduler 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, onlineundervisning, videoproduktion, 
skriftligt arbejde, gruppearbejde og præsentationer. 
 

 
 

Titel 6 
 

Segmentering, målgruppevalg og positionering 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 

 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, kap. 11 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

10 moduler 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, videoproduktion, skriftligt arbejde, 

gruppearbejde og præsentationer. Størstedelen virtuelt. 
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Titel 7 
 

Marketingmix nationalt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, kap. 14, 15, 16, 18, 20, 22 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 

 

 15 moduler 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, videoproduktion, skriftligt arbejde, 
gruppearbejde og præsentationer. Virtuelt.  
 

 
 

Titel 8 
 

Internationalisering 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 

og supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, kap. 9 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

 5 moduler 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, skriftligt arbejde, gruppearbejde og 
præsentationer. Virtuelt. 
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Titel 9 
 

Strategiske analyser 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 
og supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, kap. 10 
 
Supplerende stof: 
Artikler og internettet 
 

Omfang 
 

 6 moduler 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Læreroplæg, artikelfremlæggelse, skriftligt arbejde, gruppearbejde og 
præsentationer. Elevundervisning af hinanden. 
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Forløb 10 

 

Markedsanalyse 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

 At forstå metoders formål og indhold 

 -At opnå karrierelæringskompetencer indenfor karrieremodellens dimen-

sioner; viden om erfaringer med uddannelse, fag og job (faglig profil) samt 

viden om og erfaringer med mig (selvindsigt). 

 

Faglige mål  Databehandlingskompetencen 

 Kommunikationskompetencen 

 

Kernestof Kap. 1 

Anvendt materia-

le. 

 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning” 

 

Supplerende stof: 

Artikler, statistikker, jobannoncer mm. 

 

7 moduler 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, interviews, artikelfrem-

læggelse 

 

 

 

 

 

 

 

Forløb 11 

 

Købsadfærd på producentmarkedet  

 Forløbets indhold og 

fokus 

Eleverne har arbejdet med forståelsen for hvad der kendetegner købsad-

færden på B2B. 

 

 

Faglige mål Modelleringskompetencen 

Ræsonnementskompetencen 

 

Kernestof Kap. 7 

Anvendt materiale. 

 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning” 

 

Supplerende stof: 

Artikler, videoer 

 

3 moduler 

 

Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, læreroplæg, artikelfremlæggelse 
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Forløb 12 

 

Segmentering på producentmarkedet 

 Forløbets ind-

hold og fokus 

Eleverne har arbejdet med segmentering på B2B samtidig med repetition af seg-

mentering på B2C. 

De har sat sig ind i og arbejdet med forståelsen for hvilke forskelle der er på ar-

bejdet mellem de to typer af markeder, og hvilke væsentlige faktorer der gør sig 

gældende for segmentering på B2B.  

 

 

Faglige mål Modelleringskompetencen 

Problembehandlingskompetencen 

Ræsonnementskompetencen 

 

Kernestof Kap. 13 samt repetition af kap. 11 

Anvendt materia-

le. 

 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning” 

 

Supplerende stof: 

Artikler 

 

4 moduler 

 

Arbejdsformer Læreroplæg, matrixarbejde, elevundervisning, individuelt arbejde, artikelfremlæg-

gelse 

 

 

 

 

 

 

Forløb 13 

 

Segmentering og målgruppevalg internationalt, Marketingmix internationalt, 

marketingplan samt repetition af marketingmix nationalt og internationalisering 

 Forløbets indhold 

og fokus 

Med udgangspunkt i en konkret case om Frederiksdal kirsebærvin, har eleverne 

udarbejdet et marketingmix for virksomheden på hvert sit internationale mar-

ked.  

De har i den forbindelse repeteret internationalisering samt det nationale mar-

ketingmix.  

Fokus har været et PBL så virkelighedsnært som muligt, med alle de udfordrin-

ger der kan være ved at etablere sig på et ukendt marked. 

 

 

Faglige mål Alle 7 kompetencer 

Kernestof Kap. 12, 17, 19, 21, 23, 24, 25 samt repetition af kap. 9, 15, 18, 20, 22 

Anvendt materiale. 

 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning” 

 

Supplerende stof: 

Video ”Kirsebæreventyret”, artikler 
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24 moduler 

Arbejdsformer Virksomhedsbesøg, gruppearbejde, elevundervisning, læreroplæg, rollespil: le-

delse/marketingafdeling, gruppepræsentationer, artikelfremlæggelse. 

 

 

 
 

Forløb 14 

 

Udarbejdelse samt præsentation af eksamensprojekt ”Mejerivirksomhed på 

det irske marked” 

 Forløbets indhold og 

fokus 

Eleverne skulle udarbejde en selvvalgt mejerivirksomheds marketingmix 

på det irske marked. 

Dette på baggrund af en gennemarbejdelse af alle relevante kernestofom-

råder. 

Eleverne var på studietur til Dublin, hvor de lavede fieldresearch til pro-

jektet. 

 

 

Faglige mål Alle faglige mål. 

Kernestof Alt kernestof – alle kapitler 

Anvendt materiale. 

 

Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning” 

 

Supplerende stof: 

Diverse databaser 

 

10 moduler 

 

Arbejdsformer Gruppearbejde – og præsentationer. Artikelfremlæggelse. 

 

 

 

 

 

 


