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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

August 2019- maj 2021 

Institution Niels Brock - Innovationsgymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Litteratur:  

Bregendahl, Michael; Haase, Morten; Mortensen, René; Madsen og Østergaard, 

Birte Ravn: Systime Marketing – en grundbog i afsætning 

Lærer(e) Søren Kjærgaard 

Hold f19plt22shx (1. og 2. år) 

  

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro til afsætning + intro til økonomiske kompetencer  

Titel 2 Del 2: Makroforhold 

Titel 3 Del 3: Interne forhold og strategi 

Titel 4 Del 4: Efterspørgselsforhold 

Titel 5 Del 5: Udbudsforhold 

Titel 6 Del 6: Tværfagligt PBL case forløb (AØ-VØ): Tivoli  (repetition år.1 samt kick start af Er-

hvervscase år.2 ) 

Titel 7 Del 7: National Marketingmix  

Titel 8 Del 8: Strategiske analyser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Intro til afsætning og økonomiske kompetencer 

Indhold Introduktion til afsætning med relevante internationale samt nationale danske 

virksomheder – small til XXL-size virksomheder arbejder alle med afsætte deres 

produkter/services til et marked. 

 

 

Omfang 

 

5% 

Særlige fokus-

punkter 

Virksomhedstyper, virksomhedskarakteristik og virksomhedens idegrundlag. 

Ræsonnementskompetence 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, opgaveløsning, skriftlig aflevering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 2 Metode 

 

Indhold  

Omfang 15% 

Særlige fokus-

punkter 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, præsentationer, mini-

projektarbejde  

 

Gruppeprojekt: Praktisk erfaring med dataindsamling og markedsanalyseproces-

sen ud fra selvvalgt emne.  

 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Del 2: Makroforhold 

Indhold Kap 3 samt relevante hjemmesider  samt case virksomheder fra DR.1 

Løvenshule 

 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokuspunkter Redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen 

Nær- og fjernmiljø 

Modelleringskompetence 

Kommunikationskompetence 

Ræsonnementskompetence 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, klassediskussioner, virtuel undervisning, opgaveløs-

ning 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 



 

Side 4 af 14 

        

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Del 3: Interne forhold og strategi 

Indhold Kap 4, 5 samt relevante hjemmesider samt case virksomheder fra DR.1 Lø-

venshule 

 

Supplerende materiale: Lego BMC model: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4E3fhybhGM 

 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokuspunk-

ter 

Redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne forhold samt vækst 

via intensivering (Ansoff) 

 

Modelleringskompetence 

Kommunikationskompetence 

Ræsonnementskompetence 

Problembehandlingskompetence 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, opgaveløsning, skriftlige afleveringer, 

elevfremlæggelser 

 

Casevirksomhed  - vækst via intensivering: BonBon land, Walmart (SO6) 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Del 5: Efterspørgselsforhold 

Indhold Kap 6  

 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokuspunkter Diskutere og bestemme virksomhedens markeder 

Anvende segmenteringprocessen til segmentering og valg af målgrupper 

Redegøre for modeller og teorier til bestemmelse af købsadfærd 
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Databehandlingskompetence 

Modelleringskompetence 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, videovisning, klassediskussioner, skriftlig aflevering, 

gruppearbejde 

 

Supplerende stof: Beskrivelse af livsstilsegmenterne hos TNS Gallup. 

Egentest  

 

Retur til forside 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Del 6: Udbudsforhold 

Indhold Kap 4 og 5 samt relevante hjemmesider  

 

Supplerende materiale; avisartikler om fastfoodmarkedet samt branche data fra 

Kosmetik- og hygiejnebranchen: 

https://www.kosmetikoghygiejne.dk/soeg/?searchTerm=statistik  

Omfang 

 

15% 

Særlige fokus-

punkter 

Redegøre for virksomhedens marked 

Diskutere og analysere for virksomhedens konkurrencesituation 

Modelleringskompetence 

Databehandlingskompetence 

Ræsonnementskompetence 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppefremlæggelser, skriftlig aflevering 

 

Sæther Nordic case inkl. branchedata: parfumemarkedet i DK. 

 
Max Burger case: Gruppe præsentation: Konkurrentanalyse af konkurrenter og 
konkurrencestrategi.  
 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 6 

 

Del 6: Tværfagligt PBL case forløb (AØ-VØ): Tivoli 

Indhold Opstart på 2.år. 

 

Tivoli case udfordring: Udenlandske gæster bliver væk pga. indrejserestriktioner. 

Hvordan øge øge efterspørgsel hos Tivolis danske gæstesegmenter ? 

 

Repetition af strategisk analyse inkl. Kritiske succesfaktorer (KSF samt TOWS 

analyse samt træning af innovationskompetencer vha. kreative idégenererings-

teknikker.  

 

Udarbejdelse relevante løsningsforslag ved case besøg samt feedback fra Tivoli. 

(Besøg aflyst pga. corona. Løsningsforslag i stedet internt bedømt af AØ/VØ 

lærer) 

 

Indirekte kick off og rød tråd til faget Erhvervscase på 2.år. 

 

 

 

Omfang 

 

15% 

Særlige fokus-

punkter 

Modelleringskompetence 

Databehandlingskompetence 

Tankegangskompetence 

Kommunikationskompetence 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppefremlæggelser, skriftlig aflevering 
 
Træning i brug af Euromonitor, marketline samt statista mht. at finde markeds-
andel samt øvrig relevant markedsinformation om forlystelsesbranchen i databa-
ser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Del 7: National marketingmix (generelt marketingmix) 

Indhold Kap. 14,15,16,18 ,20, 22 

 

Supplerende materiale : Apples marketingmix succes.– hvorfor bliver Apples kun-

der Brand evangelister”  dvs.”tro mod brandet” = mærkeloyale) 

video: https://www.youtube.com/watch?v=tFffkU_DwvI   

 

 

Omfang 

 

40% 

Særlige fokus-

punkter 

Redegøre, diskutere og analysere begreberne PLC; kvalitet, sortiment, branding, 

mærkestrategi, 7 p’er, servicereferencesystem, prisstrategi, prisfastsættelsesmetoder, 

prisdifferentiering, distributionskanaler, distributionsstrategi, promotionformer, 

promotionstrategi, AIDA-modellen 

 

Modelleringskompetence 

Databehandlingskompetence 

Tankegangskompetence 

Kommunikationskompetence 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppefremlæggelser, skriftlig aflevering 

 

Case: Analyse af selvvalgt reklame fra virksomhed.  

Case; Analyse af Walmarts distribution samt produktstrategi på det Nordamerikan-

ske marked (SO6) 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Del 8: Strategiske analyser samt forretningsmodel 

Indhold Kapitel 8 og 10 Strategiske analyser med fokus på vækststrategier, Blue Ocean 

Strategy og porteføljeanalyser 

 

Case: (boston modelanalyse): Apple på det danske marked  
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Case: (Blue ocean analyse); Jyske bank 

Omfang 

 

10% 

Særlige fokus-

punkter 

Anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætnin-

ger og egenskaber. Udarbejde ræsonnementer på baggrund af modeller med rele-

vante fagbegreber fra modeller 

 

Modelleringskompetence 

Tankegangskompetence 

Kommunikationskompetence 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner, gruppeopgaveløsning,  

 

 

 

Retur til forside 
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Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj 2022 

Institution Niels Brock - Innovationsgymnasiet 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Litteratur:  

Bregendahl, Michael; Haase, Morten; Mortensen, René; Madsen og Østergaard, 

Birte Ravn: Systime Marketing – en grundbog i afsætning 

Lærer(e) Søren Kjærgaard 

Hold f19plt22shx (3 år) 

 

 

Titel 1 Den skriftlige eksamen  

Titel 2 Internationalisering 

Titel 3 Segmentering og målgruppevalg i internationalt perspektiv 

Titel 4 Marketingmix i et internationalt perspektiv  

Titel 5 Købsadfærd og segmentering på producentmarkedet 

Titel 6 Markedsanalyse  

Titel 7 Den mundtlige eksamen  

Titel 8 Eksamensprojekt ”Mejerimarkedet i Irland” 

 

 

 

Titel 1 

 

Den skriftlige eksamen 

Indhold Indhold: - Introduktion og opgaver i den skriftlige eksamen i afsætning samt om-

lagt elevtid. Fokus: - De 7 økonomiske kompetencer. - Taksonomiske niveauer 

(skriftligt): Karakterisere, redegøre, analysere og diskutere. 

Faglige mål 

 

- Beherske de 7 økonomiske kompetencer (skriftligt 

Kernestof - Konkurrenceforhold, den eksterne situation, brancheforhold, strategi og strategi-

ske analyser. 

Anvendt materi-

ale 

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

2017)”. - Den skriftlige prøveeksamen Convenienceprodukter (Typeopgave 1, 

an den revision, marts 2019). - Vodcast ”Den nye skriftlige eksamensopgave”. 

Undervisningstid: - 10 timer (6 moduler a 100 minutter). 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde og præsentationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Internationalisering 

Indhold  - Eksportmotiver og -beredskab 

 - Internationaliseringsmodeller  

- Markedsudvælgelse 

 - Information om internationale markeder  

- Kulturelle forhold Fokus:  

- Elever skal kunne redegøre for-, analysere- og vurdere virksomhedens in-

ter nationaliseringsproces gennem brug af fagbegreber og modeller 

Faglige mål 

 

- Beherske de 7 økonomiske kompetencer (skriftligt 

Kernestof Internationalisering 

Anvendt materiale Materialer: - Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”, kap. 9. - Artikler og internet.  

Undervisningstid: - 5 timer (3 moduler a 100 minutter 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, casearbejde og præsentationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Segmentering og målgruppevalg i internationalt perspektiv 

Indhold  - International segmentering 

 - Internationale livsstilsmodeller.  

 

 

Fokus: - Eleverne skal kunne redegøre for centrale fagbegreber og livsstilsanalyser 

samt anvende disse til at redegøre for, analysere og vurdere/diskutere case virk-

somhedens segmentering og målgruppevalg på internationale markeder 
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Faglige mål 

 

- Modellerings-, databehandlings-, redskabs- og tankegangskompetence 

Kernestof Segmentering og målgruppevalg i internationalt perspektiv 

Anvendt materia-

le 

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

2017)”, kap. 12.  

 

- Livsstilsmodellerne Risc/Minerva, VALS  

 - Artikler og internet.  

 

Undervisningstid: - ca. 3,3 timer (2 moduler a 100 minutter) 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, case gruppearbejde og præsentationer 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Marketingmix i et internationalt perspektiv 

Indhold  - Case Frederiksdal Kirsebærvin 

 - Produkt i et internationalt perspektiv (minus produktets livscyklus og produkt-

udvikling).  

- Pris i et internationalt perspektiv (minus bundling og prisfastsættelse på B-t-B 

markedet). 

 - International distribution.  

- International promotion.  

 

Fokus:  Eleverne skal kunne redegøre for centrale fagbegreber samt anvende disse 

til at redegøre for, analysere og vurdere/diskutere Frederiksdal Kirsebærvins mar-

ketingmix på et selvvalgt internationalt markeder set relation til livstilmålgruppe 

(minerva) 

Faglige mål 

 

- De 7 økonomiske kompetencer. 

Kernestof - Internationalisering, målgruppevalg i internationalt perspektiv og marketingmix i 

internationalt perspektiv 

Anvendt materia-

le 

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

17, 19, 21, 23 og 24. 

 - Film ”Kirsebæreventyret” (Filmcentralen, 2019).  

- Artikler og internet.  

Undervisningstid: - ca. 25 timer (15 moduler a 100 minutter). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, case gruppearbejde og præsentationer 
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Titel 5 

 

Købsadfærd og segmentering på producentmarkedet 

Indhold  - Virksomheders købsadfærd  

- Virksomheders købsbeslutningsproces  

- Valgkriterier på de tre delmarkeder  

- Faktorer der påvirker købsadfærden 

 - Delmarkeder på producentmarkedet  

- Segmenteringsvariable på producentmarkedet  

- Build-up og break-down tankegangen.  

 

Fokus: - Eleverne skal kunne redegøre for centrale fagbegreber samt anvende 

disse til at redegøre for, analysere og vurdere/diskutere virksomhedens købsad-

færd og segmentering på producentmarkedet. 

 

Faglige mål 

 

- Modellerings-, kommunikations- og ræsonnementskompetencen. 

Kernestof - Købsadfærd på producentmarkedet og segmentering på producentmarkedet. 

Anvendt materia-

le 

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

   (Læreplan 2017)”, kap. 7 og 13.  

- Artikler og internet. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og præsentationer 

 

 

 

Titel 6 

 

Markedsanalyse 

Indhold  - Markedsanalyseprocessen, herunder:  

- Formål med analysen  

- Undersøgelsesdesign  

- Dataindsamling 

 - Præsentation (af markedsanalyse) 

 - Ikke gennemgået: Big data.  

 

Fokus: Eleverne skal kunne redegøre for- og analysere virksomhedens indsamling 

af mar kedsdata gennem brug af fagbegreber og modeller. Herudover skal ele-

verne kunne vurdere virksomhedens indsamlede data ift. data’s validitet, reliabilitet 

og repræsentativitet 

. 

 

Faglige mål 

 

- Modellerings-, kommunikations- og ræsonnementskompetencen. 

Kernestof - Markedsanalyse 

Anvendt materi-

ale 

 Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 2017)”, kap. 1. - 

Artikler og internet.  
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Undervisningstid: - ca. 5 timer (3 moduler a 100 minutter). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og præsentationer 

 

 

 

Titel 7 

 

Den mundtlige eksamen 

Indhold - Introduktion til den mundtlige eksamen.  

- Gruppe-prøveeksamen træning med flere opgavesæt med forskelligt kernestof.  

- Repetition af kernestofsområder.  

 

Fokus: Eleverne skal i grupper vha. opgavesæt artikler kunne identificere en udfor-

dring (problemstilling) for virksomheden relateret til kernestofsområderne samt 

analysere denne vha. relevante metoder/fagbegreber/modeller. Endelig skal ele-

verne kunne perspektivere de enkelte analysedele til case Frederiksdal Kirsebærvin 

 

Faglige mål 

 

- De 7 økonomiske kompetencer 

Kernestof -Alle. 

Anvendt mate-

riale 

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

”Ved det grønne bord” (Gymnasiale uddannelser, 2019).  

- Udvalgte artikler fra tidligere mundtlige eksamener i Afsætning A på HHX. 

 

 Undervisningstid: - ca. 13,3 timer (8 moduler a 100 minutter). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og præsentationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Eksamensprojekt ”Mejerimarkedet i Irland” 

Indhold Elever skal på baggrund af et sammenhængende forløb udarbejde en (digital) 

poster som skal medbringes til den mundtlige eksamen.  

 

- Posteren skal udarbejdes vha. selvstændig informationsindsamling  

- Problemstillingen:  

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.  
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3.Analyser virksomhedens marketingmix på det danskemarked med fokus på 

en selvvalgt produktkategori.  

4.Vurder, hvorvidt virksomheden skal standardisere eller differentiere sit mar-

ketingmix indenfor den selvvalgte produktkategori på det irske marked. 

 

 *Krav til opgave 2: - (Interne forhold)  

Udarbejd virksomhedens strategi både en BMCeller værdikædeanalyse, samt 

eksportmotiver og beredskab. 

 - (Eksterne forhold) Udarbejd en PESTEL analyse samt mindst to andre eks-

terne analyser 

. - Afslut opgave 2 med en SWOTopstilling.  

 

Fokus:  Repetition af kernestofsområder  minus markedsanalyse samt BtB 

købsadfærd samt BtB segmentering. 

 

Faglige mål 

 

- De 7 økonomiske kompetencer 

Kernestof - Alle (minus markedsanalyse samt BtB købsadfærd samt BtB segmentering). 

 

Anvendt materiale  Materialer: - Systimes i-bog, ”Marketing – en grundbog i afsætning (Læreplan 

2017)”. - Artikler og internet. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde og præsentationer 

 

 

 

 

 


