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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj-Juni 2019/2020 

 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Lasse Jensen 

Hold F19ini22shx 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Grundforløbsundervisning – introduktion til afsætning 

Titel 2 Metode og argumentation 

Titel 3 Interne forhold (værdikæde og forretningsmodeller) 

Titel 4 Den eksterne situation (konkurrence, branche og omverdensforhold) 

Titel 5 Strategi 

Titel 6 Passionsprojekt 

Titel 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet 

Titel 8 Segmenterings, målgruppevalg og positionering 

Titel 9 Tivoli i en coronatid (samarbejde med VØ) 

Titel 10 Markedsanalyse (samarbejde med matematik) 

Titel 11 Marketingmix 

Titel 12 Strategiske analyser 

Titel 13 Internationalisering 

Titel 14 Internationalt marketingmix 

Titel 15 Købsadfærd på producentmarkedet 

Titel 16 Segmentering på producentmarkedet 

Titel 17 Neuromarketing 
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Titel 18 Eksamensprojekt - Marketingplan 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Grundforløbsundervisning – introduktion til afsætning 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• ”Introduktion til afsætning (GF)”, afsnit 1-7  
 
Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver, artikler, cases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

August-oktober 2019  

 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til afsætning  

− Virksomheden  

− Ide og forretningsmodeller  

− Den interne situation  

− Den eksterne situation  

− Forbrugeradfærd  

− Målgruppen  

− Strategi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 
Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde  
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Titel 2 

 

Metode 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  
”Samfundsvidenskabelig metode (GF)”  

• Afsnit 1  

• Afsnit 2  

• Afsnit 4  

• Afsnit 6  
  

 

Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver  

− www.dst.dk  

− Portal.euromonitor.com  

− Infomedia  

 

Omfang 

 

December 2019 

 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til samfundsvidenskabelig metode  
Introduktion til indsamling af data (field research og desk research) 
 
Introduktion til de 7 økonomiske kompetencer i afsætning  
 
Søgestrategier  
Kildekritik  
 
Introduktion til og arbejde med følgende databaser:  

• Euromonitor  

• Danmarks Statistik  

• Infomedia  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde  
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Titel 3 

 

Interne forhold (værdikæder og forretningsmodeller) 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Kapitel 2  
 
Supplerende materiale:  

− Besøg hos virksomhedens KarlsKicks 

− Diverse artikler om Karlskicks 

− Diverse artikler om Mikkeller 

 

 

 

Omfang 

 

November 2019 

 

Særlige fokuspunkter Virksomhedskarakteristik  
Kernekompetence  
KSF’er  
Konkurrencemæssig fordel  
Porters Generiske Strategier (konkurrencestrategi)  
Styringsniveauer  
Forretningsmodel: Business Model Canvas  
Disruption  
Porters værdikæde + den forenklede værdikæde  
Værdikæde for en handelsvirksomhed, detailvirksomhed og servicevirksom-
hed  

SW-opstilling  

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, virksomhedsbesøg 
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Titel 4 

 
Den eksterne situation (konkurrence, branche og omverdensforhold) 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Kapitel 3 

• Kapitel 4  

• Kapitel 5  
 
Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver og cases  

− Diverse artikler  

 

 

 

Omfang 

 

Januar til marts 2020 

 

Særlige fokuspunkter Omverdensmodellen  
OT-opstilling  
Muligheds- og trusselsmatrix  
PESTEL-analyse  
Markeder og markedsbeskrivelse  
Afgrænsning af marked  
Konkurrencetragtmodellen (konkurrentidentifikation)  
Markedsandele  
Præference  
Konkurrenceformer  
Konkurrencemæssige positioner  
Konkurrentanalyse  

Porters Five Forces  

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, pod-

cast 
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Titel 5 

 
Strategi 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Kapitel 8 
 
Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver og cases  

 

 

 

Omfang 

 

November – december 2019 

 

Særlige fokuspunkter Introduktion til strategisk planlægning  
SWOT-opstilling  
TOWS-matrix  
Mission (idé), vision, værdier, mål  
Konkurrencemæssig fordel  

Porters Generiske Strategier (konkurrencestrategi) 

Ansoffs vækststrategier 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, pod-

cast 
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Titel 6 

 
Passionsprojekt 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Eleverne har selv valgt hvilket kernestofområde de har villet beskæftige 

sig med. 

 

 

Omfang 

 

Marts 2020 

 

Særlige fokus-

punkter 

I dette projekt, skal eleven undersøge noget du er interesseret i, eller nysgerrig på. 
Du vil have to uger til at lave det. I dette projekt skal du planlægge din tid, resear-
che, skabe et produkt, få feedback og præsentere dit produkt via video til din læ-
rer. 

Som afslutning vil på klassen reflektere over hvad du har lært i denne proces når 
den er afsluttet. 

Hvis du har brug for hjælp i løbet af projektet, skal du tage fat i din lærer eller din 
livline. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Individuelt arbejde, peer-to-peer feedback, fremlæggelser, videoaflevering. 

 

Første projekt i corananedlukning. 
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Titel 7 

 
Købsadfærd på konsumentmarkedet 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Kapitel 6  
 
Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver og cases  

− Diverse artikler  

 

 

Omfang 

 

April 2020 

 

Særlige fokuspunkter SOR-modellen  
Købstyper  
Købsadfærdstyper  
Pain  
Behov  
Købemotiver  
Beslutningsprocessen  
Køberoller  
Beslutningsprocessen ved internetkøb  

Andre købsadfærdsbegreber (referencegrupper, opinionsleder, rådigheds-

beløb, livscyklus)  

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, podcast 

 

Det hele er foregået virtuelt. 
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Titel 8 

 
Segmenterings, målgruppevalg og positionering 

Indhold Kernestof:  
M. Bregendahl m.fl.: Marketing, iBog, Systime 2018  

• Kapitel 11  
 
Supplerende materiale:  

− Diverse opgaver og cases  

− Diverse artikler 

− Virksomhedsbesøg fra STATE Energy (Zoom) 

 

 

Omfang 

 

Maj 2020 

 

Særlige fokuspunkter Segmenteringsprocessen  
Segmenteringsvariable  
Segmenteringsmatrix  
Livsstilsanalyser (Gallups Kompas og Conzoom)  
Målgruppevalg – SMOK-modellen  
Fastlæggelse af målgruppestrategi  
Personas  
Målgruppebeskrivelse  
Positionering og differentiering  
Brandidentitet  
Betingelser for vellykket positionering  
Positioneringskort  

USP, ISP, ESP  

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, pod-

cast 

 

Det hele er foregået virtuelt. 
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Titel 9 

 

Tivoli i en coronatid (samarbejde med VØ) 

Indhold Kernestof 

• Repetion af stof fra 1G. Analyse af interne og eksterne forhold, opsam-

ling i SWOT. Udarbejdelse af handlingsforslag. 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Regnskaber fra Tivoli 

 

 

Omfang 

 

12 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

At hjælpe eleverne på vej med erhvervscase. Forløbet er tænkt som en indføring 

i hvordan man arbejder med erhvevscase, men samtidig en repetition af kerne-

stoffet fra 1g. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg herunder dialog og diskussioner, gruppearbejde, afrapportering via 
videopræsentation. 
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Titel 10 

 

Markedsanalyse (samarbejde med matematik) 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 

Kap. 1 

 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Oplæg fra STATE Energy om udfordringer 

 

 

 

Omfang 

 

6 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Databehandlingskompetencen og redskabskompetencen. 
 
Eleverne skal kunne redegøre for kvalitative og kvantitativ metode samt diskutere 

brugen af disse ved forskellige problemstillinger. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning herunder dialog og diskussioner, gruppearbejde. artikelfrem-
læggelse, egen empiri indsamling. Oplæg fra STATE Energy om virksomheden, og 
præsentation af fire udfordringer. Efterfølgende casearbejde hvor eleverne i samar-
bejde med deres matematiklærer skal indhente og behandle data til at løse de fire 
stillede udfordringer. 
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Titel 11 

 

Marketingmix 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 14, 15, 16, 18, 20, 22 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

 

 

Omfang 

 

12 moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Analyse af virksomhedens parameterstrategi og diskussion af sammenhængen 
mellem denne og virksomhedens målgruppevalg. 

 

Anvende egen fremskaffet empiri til at løse de stillede udfordringer fra 

STATE Energy 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg herunder dialog og diskussioner, gruppearbejde. artikelfremlæg-
gelse, elev-præsentationer. 
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Titel 12 

 

Strategiske analyser 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 10 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

 

 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere samt på et grundlæggende niveau. 
 
Vurdere virksomhedens strategier og -muligheder gennem fagbegreber og mo-
deller, herunder (organiske og uorganiske) vækststrategier, porteføljestrategier 

og digitale forretningsmodeller/-transformation/-strategier. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg (online), små opgaver og artikel fremlæggelse. 
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Titel 13 

 

Internationalisering 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 

Kap. 9 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

 

 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og på et grundlæggende niveau. 
 
Vurdere virksomhedens internationaliseringsproces gennem brug af fagbegreber 
og modeller, fx eksportmotiv og –beredskab, internationaliseringsmodeller og 
kulturelle forhold. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg (online), små opgaver og artikel fremlæggelse. 
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Titel 14 

 

Internationalt marketingmix 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, 

Kap. 17, 19, 21, 23 og 24 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Elementer fra Markedskommunikation bogen fra Systime 

 

 

Omfang 

 

8 moduler 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og på et grundlæggende niveau. 
 
Vurdere virksomhedens anvendelse af deres internationale marketingmix gennem 
brug af fagbegreber og modeller, fx standardisering og tilpasning. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg (online), små opgaver og artikel fremlæggelse. 

 

Større case om Sun Solly og deres marketingmix på det amerikanske marked ved 

indtræden der. Opgaven blev præsenteret i matrixgrupper, hvor grupperne gav 

hinanden peer-to-peer feedback med udgangspunkt i udleverede feedbackkriterier. 
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Titel 15 

 

Købsadfærd på producentmarkedet 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 7 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Artiklen ”5 ways the future of b2b buying will rewrite the rules of ef-

fective selling” 

 

 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og diskutere. 
 
Fremlæggelse af opgaver i grupper. Læsning af engelsk artikel. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg (online), små opgaver og artikel fremlæggelse. Læsning og forståel-

se af engelsk artikel + hurtigskrivning om indholdet af denne. 
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Titel 16 

 

Segmentering på producentmarkedet 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 13 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Artiklen: How to segment industrial markets 

 

 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og på et grundlæggende ni-
veau. 
 
Vurdere og diskutere segmentering på b2b-markedet. 
 

Væsentligste arbejds-

former 

Læreroplæg (online), små opgaver og artikel fremlæggelse. 
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Titel 17 

 

Neuromarketing 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 23.3 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

− Podcast ”Dopamin, neuromarketing og social selling 

− Artikelserien ”De 5 sanser” fra Kommunikationskartellet 

 

 

Omfang 

 

8 moduler 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og på et højt niveau. 
 
Vurdere og diskutere udvalgte butikkers anvendelse af neuromarketing. 
Kommunikation i gruppen. 
 

Væsentligste arbejds-

former 

Læreroplæg (online), gruppeopgaver, besøg i butikker hvor der observeres 
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Titel 18 

 

Eksamensprojekt - Marketingplan 

Indhold Kernestof 

• Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, Kap. 25 

Supplerende stof: 

− Diverse artikler 

 

 

Omfang 

 

9 moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere og vurdere på et højt niveau. 
 
Vurdere en selvvalgt virksomheds marketingplan gennem brug af fagbegreber 
og modeller, og vurdere hvordan den skal indtræde på det irske marked.. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg (online), små øvelser, og selvstændigt produkt i grupper. 

 

 

 


