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Undervisningsbeskrivelse  
 
 
Termin August 2019 – juni 2022 

 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) 1 år – Michael Rodriguez 
2 og 3 år – Ann Dorte Thorbech 

Hold  
3L - f19inlsh_Afsætning_A 
 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
1 år  

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 Købsadfærd på konsumentmarkedet (gennemgået virtuelt pga. corona) 

Titel 7 Segmenterings, målgruppevalg og positionering (gennemgået virtuelt pga. corona) 

2 år  

Titel 8 Marketingmix i nationalt perspektiv 

Titel 9 Markedsanalyse 

Titel 10 Strategiske analyser (gennemgået virtuelt pga. corona) 

Titel 11 Internationalisering (gennemgået virtuelt pga. corona) 

3 år  

Titel 12 Marketingmix Internationalt 



 
 

Side 2 af 13 

Titel 13 Købsadfærd B-t-B 

Titel 14 Segmentering og målgruppevalg i Internationalt perspektiv 

Titel 15 

Eksamensforløb til den mundtlige eksamen: 
En analyse af en selvvalgt virksomhed i den danske mejeribranches situation og 
marketingmix (i Danmark) samt vurdering af, hvorvidt virksomheden skal stan-
dardisere eller differentiere marketingmixet på det irske marked. 

Titel 16 Fokus på skriftlighed og mundtlighed 

Titel 17 Mundtlig eksamenstræning 
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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 fokuspunkter Introduktion til afsætning  
- Virksomheden  
- Ide og forretningsmodeller  
- Den interne situation  
- Den eksterne situation  
- Forbrugeradfærd  
- Målgruppen  
- Strategi  

 
Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning med små øvelser, individuelt arbejde, pararbejde  
 
 
 
 

Titel 2 
 

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

• Euromonitor  
• Danmarks Statistik  
• Infomedia  

 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde  
 
 

 

 

Titel 3 
 

Interne forhold (værdikæder og forretningsmodeller) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Lære-
plan 2017)”, Kapitel 2 ”Den interne situation” 
 
 

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. 
Eleverne har arbejdet med cases omkring de interne forhold, herunder 
introduktion til værdikæde samt forretningsmodel. Eleverne har arbejdet 
både med individuelle afleveringer, samt gruppe opgaver og præsentatio-
ner. 
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Titel 4 
 

Den eksterne situation (konkurrence, branche og omverdensfor-
hold) 

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, podcast 

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, podcast 
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Titel 6 
 

Købsadfærd på konsumentmarkedet (gennemgået virtuelt pga. 
corona) 

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 arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, fremlæggelser, podcast 
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Titel 7 
 

Segmentering, målgruppevalg og positionering (gennemgået virtu-
elt pga. corona) 

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, podcast 
Forløbet har været virtuelt. 
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Titel 8 Marketingmix i nationalt perspektiv (herunder de 7 P’er) 

 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 

og supplerende stof 
 
Kernestof: 
Systimes i-Bog, Marketing kap. 14. 
 
Supplerende stof: 
Videoer, artikler, hjemmesider 

Omfang Ca. 15 moduler. 
Særlige fokuspunkter Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Analyse af virksomhedens parameterstrategi og diskussion af sammen-
hængen mellem denne og virksomhedens målgruppevalg. 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, CL, grup-
pearbejde, præsentationer, processkrivning. 
 

 
  
Titel 9 Markedsanalyse 

 
Indhold Systime i-bog kap 1 

Egen dataindsamling 
 

Omfang Ca. 6 moduler 
 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal kunne redegøre for- og analysere virksomhedens indsamling 
af markedsdata gennem brug af fagbegreber og modeller, fx analyseformål, 
problemformulering, hypoteser, undersøgelsesdesign og udarbejdelse af 
spørgeskema.  
 
Herudover skal eleverne på et grundlæggende niveau kunne vurdere virk-
somhedens indsamlede data ift. data’s validitet, reliabilitet og repræsentati-
vitet.  
Eleverne var ude og indsamle data til egen markedsanalyse, denne blev 
fremlagt i slutningen af forløbet. 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppepræsentationer, selvstændigt 
arbejde og skriftligt arbejde. 
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Titel 10 Strategiske analyser (gennemgået virtuelt pga. corona) 
 

Indhold Systime i-bog kap 10 + opgaver. 
 

Omfang 4 moduler 
 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression. 
 
Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere samt på et grundlæggende 
niveau vurdere virksomhedens strategier og -muligheder gennem fagbe-
greber og modeller, herunder (organiske og uorganiske) vækststrategier, 
porteføljestrategier og digitale forretningsmodeller/-transformation/-
strategier.  
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

 
Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppepræsentationer, selvstændigt 
arbejde og skriftligt arbejde. 

 
Titel 11 Internationalisering (gennemgået virtuelt pga. corona) 

 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 

og supplerende stof Kernestof:  Systimes i-bog, Marketing kap 9.  
 
Supplerende stof: Artikler og internet 
 

Omfang 7 moduler 
 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression  
 
Eleverne skal kunne redegøre for-, analysere- og på et grundlæggende 
niveau vurdere virksomhedens internationaliseringsproces gennem brug 
af fagbegreber og modeller, fx eksportmotiv og –beredskab, internatio-
naliseringsmodeller og kulturelle forhold. 
 
Forløbet blev gennemgået under corona nedlukningen og eleverne blev 
derfor undervist virtuelt. Fokus var på, om elevernes faglige mundtlig-
hed kunne øges ved at anvende forskellige digitale læremidler. Derfor 
var der løbende småafleveringer, hvor eleverne bl.a. udarbejdede pod-
casts og vodcasts.  
 
Klassen arbejdede med Bülow samt Frederiksdal kirsebærvins internati-
onalisering.  
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppepræsentationer, selvstændigt 
arbejde, podcasts, vodcasts. 
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Titel 12 
 

Marketingmix i internationalt perspektiv 

Indhold Systime i-bog kap 17, 19, 21, 23, 24 + artikler og databaser 
 
Omfang 
 

 
12 moduler 
 

Særlige fokuspunkter Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 
for begreberne. Overordnet fokus på sammenhængen mellem marketing-
mixet og målgruppen samt begreberne standardisering/differentiering. 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, parøvelser, gruppearbejde, præsentationer og skriftligt 
arbejde. 
 

Titel 13 
 

Købsadfærd og segmentering på B-t-B markedet 

Indhold Systime i-bog kap 7+13 
 

Omfang 
 

4 moduler 

Særlige fokuspunkter Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 
begreberne. 
Fokus på selvevaluering. Klassen skulle inden start af forløb evaluere, 
hvor godt de forstod emnet ved blot selv at læse kapitlet. Ved forløbets 
afslutning udfyldte eleverne igen en selvevaluering – fokus på progression. 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, hurtigskrivning.  

Titel 14 Segmentering og målgruppevalg internationalt 
 

Indhold Systime i-bog kap 12 + internationale artikler 
 

Omfang 3 moduler 
Særlige fokuspunkter Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression, skabe forståelse 

for begreberne. 
 
Fokus på livsstilmodeller, hvor klassen gruppevis fremlagde forskellige 
modeller som RISC og Conzoom.  
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

 
Klasseundervisning, parøvelser, gruppearbejde. 
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Titel 15 
 

Eksamensforløb til den mundtlige eksamen: 
En analyse af en selvvalgt virksomhed i den danske mejeribranches situ-
ation og marketingmix (i Danmark) samt vurdering af, hvorvidt virk-
somheden skal standardisere eller differentiere marketingmixet på det 
irske marked.  
 

Indhold Systime i-bog alle kapitler + eleverne indsamler selv empiri. 
Kap. 25 – Marketingplanen (selvstudie). 

 
Omfang 
 

 
10 moduler 

Særlige fokuspunkter Økonomiske kompetencer, læreplanens mål, progression.  
For at afslutte forløbet, har eleverne fremlagt deres resultat samt udar-
bejdet en poster som medbringes til den mundtlige eksamen. Projektet 
dækker faget bredt og tager afsæt i marketingplanen, dog uden at inklu-
dere budget og effektmåling. 
 
Problemformuleringen eleverne har arbejdet efter lyder: 

1. Karakteriser en selvvalgt virksomhed i mejeribranchen. 
2. Analyser den udvalgte virksomheds interne- og eksterne forhold 

(det irske marked). Analysen skal munde ud i en SWOT-
opstilling. 

3. Analyser virksomhedens marketingmix på det danske marked 
med fokus på en selvvalgt produktkategori. 

4. Vurder, hvorvidt virksomheden skal standardisere eller differen-
tiere sit marketingmix indenfor den selvvalgte produktkategori 
på det irske marked. 

 
Forløbets moduler: 

1. Intro til forløbet, gruppedannelse, valg af virksomhed samt op-
start af informationsindsamling 

2. Informationsindsamling.  
3. Analyse af de interne og eksterne forhold (der munder ud i en 

SWOT-opstilling) (opgave 1 og 2) 
4. Analyse af de interne og eksterne forhold (der munder ud i en 

SWOT-opstilling) (opgave 1 og 2) 
5. Analyse af virksomhedens marketingmix i Danmark (opgave 3) 
6. Vurdering af virksomhedens marketingmix på det irske marked 

(opgave 4) 
7. Udarbejdelse af A3-poster 
8. -10 Gruppepræsentationer af forløb. 

 
Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde, fremlæggelse for 
underviser. 
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Titel 16 
 

Fokus på skriftlighed og mundtlighed 

Indhold Fokus på skriftlighed og mundtlighed generelt hen over året, herunder 
skriftlige elevtidsafleveringer samt mundtlige individuelle fremlæggelser 
af eksamensspørgsmål.  
 
Skriftlighed: 
Eleverne har deltaget i en 1 skriftlig prøveeksamen samt 1 skriftlig ter-
minsprøve.  
 
Følgende større opgaver har klassen afleveret i år: 

- Conveniencebranchen (vi arbejdede procesorienteret med de 
enkelte spørgsmål, efterfølgende afleverede eleverne en samlet 
besvarelse). 
 

- Charterbranchen (prøveeksamen, arbejdede efterfølgende pro-
cesorienteret med de enkelte spørgsmål. 
 

- Dagligvarebranchen (terminsprøve, arbejdede efterfølgende pro-
cesorienteret med de enkelte spørgsmål). 
 

- Bryggeribranchen – frivillig aflevering. 
 
Mundtlighed: 
Foruden fokus på skriftlighed har klassen i mange moduler hen over 
skoleåret arbejdet med træning i mundtlige eksamensopgaver i form af 
individuelle samt parpræsentationer i klassen, frem mod den mundtlige 
eksamen. Derudover har klassen afsluttende fremlagt deres eksamens-
projekt omhandlende det irske mejerimarked. 
 

Omfang 
 

20 moduler 

Særlige fokuspunkter At forbedre elevernes skriftlige og mundtlige kompetencer, arbejde med 
de 7 økonomiske kompetencer samt de 3 taksonomiske niveauer.  
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Skriftlige øvelser, processkrivning, peer to peer evaluering. 
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Titel 17 Afsluttende mundtlig eksamenstræning 

Omfang 

 

4 moduler 

Særlige fokuspunkter At forberede eleverne på den mundtlige eksamen ved at gennemgå pro-
cessen og svare på elevernes spørgsmål. Derudover har klassen også set 
”Ved det grønne bord” som forberedelse.  

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde. 

 


