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Undervisningsbeskrivelse  

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser 

 

Termin Maj 2021 

Institution Det Blå Gymnasium, Haderslev 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning Niveau A 

Lærer(e) Majbrit Skou 

Hold Hhh3c18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb Forløbsemner 

Titel 1 Hvad er en virksomhed? 

Titel 2 Markedsføringsbegreber 

Titel 3 Købsadfærd på B2C 

Titel 4 Strategisk analyse  

Titel 5 Virksomhedens omverden 

Titel 6 Markedets størrelse og konkurrenceforhold 

Titel 7 Købsadfærd på B2B 

Titel 8 SO2 Marked, kultur og kommunikation – PBL forløb 

Titel 9 
Vækst, vækststrategier og konkurrencestrategier 

Titel 10 Segmentering, målgruppevalg, differentiering og positionering 

Titel 11 Virksomhedens parametermix 

Titel 12 
Markedsforhold vedrørende de internationale markeder. 

Titel 13 Kulturelle forhold 
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Titel 14 
Segmentering og målgruppevalg int.  

Titel 15 Parametermix int. 

Titel 16 Markedsføringsplan (sammenhængende forløb) 

Titel 17 SO5 Bæredygtighed – PBL forløb 

Titel 18 SO6 Globalisering – PBL forløb 

 

 

Titel 1 

 Hvad er en virksomhed? 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 1 

 

Supplerende litteratur: 

 http://kaffeinfo.dk/ 

 http://www.bryggeriforeningen.dk/ 

 Artikler om kaffebranchen 

 Artikler om ølbranchen 

 Elevernes egen informationssøgning 

 

Indhold: 

 Virksomhedstyper 

 Markeder 

 Brancher 

Omfang 

 

4 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: Eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Arbejde i makkerpar og makkerteam 

Mundtlig præsentation 

Retur til forside 

 

 

 

 

http://kaffeinfo.dk/
http://www.bryggeriforeningen.dk/


 

Side 3 af 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Markedsføringsbegreber 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 2 

 

Indhold: 

 Virksomhedskoncepter 

 Handlingsparametre 

 Interessegrupper 

 

Omfang 

 

2 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver i makkerpar 

Titel 3 

 Købsadfærd på B2C 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 9 og 

10 

 

Supplerende litteratur: 

 Casebeskrivelse af Interflora 

 www.interflora.dk 

 

Indhold: 

 SOR modellen 

 Købstyper 

 Købsadfærdstyper 

 Købsbeslutningsprocessen 

 Deltagere i købsbeslutningen 

 Kunderejsen 
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 Konsumentens baggrundsforhold 

 

Omfang 

 

6 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Casemetoden 

 

Faglige mål: Eleven skal kunne 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver individuelt og i makkerteam 

Casearbejde ud fra Interflora med individuel skriftlig aflevering 

 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 4 

 Strategisk analyse 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 6 og 7 

 

Supplerende litteratur: 

 Idé og vision hos Lego: https://www.lego.com/da-

dk/aboutus/lego-group/mission-and-vision 

 Apples mission statement 

 Diverse kilder om B&O 

 Gode eksempler på værdikædeanalyse og SWOT 

 Systime om PLC teori: https://afs1.systime.dk/?id=p107 

https://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/mission-and-vision
https://www.lego.com/da-dk/aboutus/lego-group/mission-and-vision
https://afs1.systime.dk/?id=p107
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 Elevernes egen informationssøgning 

 Bog & Idé eksamensopgavebilag 

 Bog & idé hjemmeside 

 

Indhold: 

 Værdiskabelse: Kritiske succesfaktorer og kernekompetence 

 Værdikæden 

 Værdikædeanalyse 

 Forretningsmodel: BMC 

 Styringsniveauer 

 Idé og vision 

 PLC analyse 

 SWOT analyse 

 Muligheds- og trusselsmatricer 

 TOWS matrix 

Omfang 

 

15 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: Eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende 

afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

CL Rollelæsning 

Skriftlig, individuel aflevering af værdikædeanalyse af B&O 

Øvelsesopgaver 

Mundtlig præsentation i makkerteam 
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Selvvalgt mundtlig eller skriftlig aflevering af SWOT analyse med der-

til hørende modeller 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

Titel 5 

 Virksomhedens omverden 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 8 

 

Supplerende litteratur: 

 Lærertilvirkede notater og skabeloner 

 Elevernes egen informationssøgning 

 Case bilag om forskellige brancher 

 

Indhold: 

 Omverdensmodellen 

 PESTEL modellen 

 Reaktion eller ingen reaktion på muligheder og trusler fra om-

verdenen 

Omfang 

 

8 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: Eleven skal kunne 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende 

afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 
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med andre fag 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver – individuelle og i makkerpar. Rettegrupper 

Casemetoden: Projektarbejde efter fagligt niveau – mundtlige frem-

læggelser 

Skriftlig individuel afleveringsopgave og refleksionsskrivelse på bag-

grund heraf 

Retur til forside 

Titel 6 

 Markedets størrelse og konkurrenceforhold 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 13-15 

 

Supplerende litteratur: 

 Smartphonemarkedets størrelse: 

https://finans.dk/tech/ECE9545499/samsung-og-apple-

staar-i-stampe-paa-smartphonemarkedet-men-tre-kinesiske-

selskaber-buldrer-frem/?ctxref=ext 

 Samsung versus Iphone: 

https://www.youtube.com/watch?v=R59TevgzN3k 

 https://www.youtube.com/watch?v=b-DWMxh-QJc 

 Carlsberg og det danske ølmarked: 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-

b%C3%B8rsen/20171002/281483571583144 

 Bryggerier i Danmark: http://www.engodbryg.dk/bryggerier 

 Hvem drikker øl i Danmark: 

https://coopanalyse.dk/analyse/%C3%A6ldre-drikker-mest-

%C3%B8l-til-maden 

 P5F et praktisk eksempel: 

https://www.youtube.com/watch?v=OCnlArFuU-E 

 Interview med Porter: 

https://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw 

 P5F for øvede – engelsk video 

 Milbona udfordrer dansk kakaomælk: 

https://www.sondagsavisen.dk/test/testogindkob/2013-04-

19-tysk-discount-slar-cocio-og-matilde/ 

 Markedsleder eks: https://www.folkets.dk/node/1164 

 Markedsudfordrer eksempel: 

https://www.business.dk/foedevarer/unibrew-opruster-til-

kamp-mod-carlsberg-om-norden 

 

Indhold: 

 Det potentielle, latente og effektive marked 

 Konkurrenceformer 

 Konkurrentidentifikation (skydeskivemodellen) 

 Brancheanalyse (Porters 5 Forces – P5F) 

https://finans.dk/tech/ECE9545499/samsung-og-apple-staar-i-stampe-paa-smartphonemarkedet-men-tre-kinesiske-selskaber-buldrer-frem/?ctxref=ext
https://finans.dk/tech/ECE9545499/samsung-og-apple-staar-i-stampe-paa-smartphonemarkedet-men-tre-kinesiske-selskaber-buldrer-frem/?ctxref=ext
https://finans.dk/tech/ECE9545499/samsung-og-apple-staar-i-stampe-paa-smartphonemarkedet-men-tre-kinesiske-selskaber-buldrer-frem/?ctxref=ext
https://www.youtube.com/watch?v=R59TevgzN3k
https://www.youtube.com/watch?v=b-DWMxh-QJc
https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20171002/281483571583144
https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20171002/281483571583144
http://www.engodbryg.dk/bryggerier
https://coopanalyse.dk/analyse/%C3%A6ldre-drikker-mest-%C3%B8l-til-maden
https://coopanalyse.dk/analyse/%C3%A6ldre-drikker-mest-%C3%B8l-til-maden
https://www.youtube.com/watch?v=OCnlArFuU-E
https://www.youtube.com/watch?v=mYF2_FBCvXw
https://www.sondagsavisen.dk/test/testogindkob/2013-04-19-tysk-discount-slar-cocio-og-matilde/
https://www.sondagsavisen.dk/test/testogindkob/2013-04-19-tysk-discount-slar-cocio-og-matilde/
https://www.folkets.dk/node/1164
https://www.business.dk/foedevarer/unibrew-opruster-til-kamp-mod-carlsberg-om-norden
https://www.business.dk/foedevarer/unibrew-opruster-til-kamp-mod-carlsberg-om-norden
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 Konkurrentanalyse 

 Konkurrencemæssige positioner og de strategier, der hører til 

positionerne 

 

Omfang 

 

20 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål, Eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende 

afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver – individuelle og i makkerpar 

CL: Markedsundersøgelse ølmarkedet 

Gruppearbejde om brancheanalyse – skriftligt arbejde 

Individuel, skriftlig aflevering om Lalandia (købsadfærd og kon-

kurencesituation) 

Retur til forside 
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Titel 7 

 Købsadfærd på producentmarkedet (B2B) 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 11 og 

12 

 

Supplerende litteratur: 

 http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/at-handle-med-det-

offentlige/ 

 

Indhold: 

 Delmarkeder på B2B 

 Købsadfærd på B2B 

 Købscenter 

 Købstyper 

 Købsprocessen 

 Valgkriterier 

 B2B-markedets baggrundsforhold (meget kort) 

 Samfundsvidenskabelig metode – field research og kvalitativ 

dataindsamling 

 

Omfang 

 

8 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Field research – samfundsvidenskabelig metode 

 

Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende 

afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/at-handle-med-det-offentlige/
http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/at-handle-med-det-offentlige/
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indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

Væsentligste arbejdsformer Induktiv læring 

Selvstændig læring med lærer som konsulent 

Mini projekt med undersøgelse af delmarkedernes forskellige købsad-

færd – afsluttet med mundtlige præsentationer. 

Gruppearbejde  

Test 

Retur til forside 

 

 

Titel 8 

 SO2 Marked, kultur og kommunikation - PBL 
forløb 
(se separat undervisningsbeskrivelse) 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 3-5 

 

Indhold: 

 Samfundsvidenskabelig metode 

 Datakilder 

 Søgestrategier 

 Kildekritik og repræsentativitet 

 Markedsanalyse 

 Udvælgelse af respondenter 

 Dataindsamlingsmetoder 

 Big data 

 Udarbejdelse af spørgeskema 

 Markedsanalyseprocessens faser 

 Fejlkilder i markedsanalysen 

 Spansk kultur 

 Oversættelse af spørgeskema til engelsk 

 

Omfang 

 

8 moduler á 80 minutter samt 4 timers dataindsamling i Rom 

Særlige fokuspunkter Se separat undervisningsbeskrivelse 

Væsentligste arbejdsformer Et kort introducerende deduktivt forløb, herefter induktiv læring 

PBL 

Gruppearbejde 

Mundtlig præsentation af markedsanalysens resultater samt fejlkilder 

Retur til forside 



 

Side 11 af 19 

 

 

 

Titel 9 

 Vækst, vækststrategier og konkurrencestrategier 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 16 og 17 

 

Supplerende litteratur: 

 Video om Ansoffs vækststrategier, på engelsk: 

https://www.youtube.com/watch?v=CMFXsJxi05U 

 Artikel: ”Coloplast: nye produkter skal accelerere væksten”, af Tom 

Frovst: 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/369130/colopla

st-chef_nye_produkter_skal_accelerere_vaeksten.html 

 Video om integrationsstrategierne: 

https://www.youtube.com/watch?v=X4G4yUYqEVU 

 Video på engelsk om Porters konkurrencestrategier: 

https://www.youtube.com/watch?v=i66HWNCwUTs 

 Case materiale om DanCake: https://afs1.systime.dk/?id=p421&L=0 

 

Indhold: 

 Mål 

 Strategisk planlægningsgab 

 Vækststrategier med fokus på intensiveringsstrategierne 

 Konkurrencetrekanten 

 Porters konkurrencestrategier 

 Blue Ocean Strategi 

 CSR (VØ lærer) 

Omfang 5 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Tværfagligt fagligt indhold -  VØ og AØ 

 

Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende afsæt-

ning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæt-

ninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne forklare 

sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i en 

given afgrænset kontekst 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver, individuelle og i makkerpar 

https://www.youtube.com/watch?v=CMFXsJxi05U
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/369130/coloplast-chef_nye_produkter_skal_accelerere_vaeksten.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/369130/coloplast-chef_nye_produkter_skal_accelerere_vaeksten.html
https://www.youtube.com/watch?v=X4G4yUYqEVU
https://www.youtube.com/watch?v=i66HWNCwUTs
https://afs1.systime.dk/?id=p421&L=0
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Test 

Retur til forside 

 

Titel 10 

 Segmentering, målgruppevalg, differentiering 
og positionering 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 18 og 

19 

 

Supplerende litteratur: 

 http://www.tns-gallup.dk/da/kompas-segmenter 

 http://tns-gallup.dk/da/gallupkompas 

 Virksomhedsbeskrivelse af JBS 

 Lærertilvirkede notater 

 Elevernes egen informationssøgning 

 

Indhold: 

 SMP modellen 

 Segmentering 

 Målgruppevurdering og målgruppevalg 

 Målgruppestrategi 

 Persona 

 Differentiering 

 Positionering, herunder betingelser for en vellykket positione-

ring, positioneringskort og spidergram samt positionerings-

processen 

Omfang 

 

9 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

nationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets 

identitet og metoder 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

http://www.tns-gallup.dk/da/kompas-segmenter
http://tns-gallup.dk/da/gallupkompas
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fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i 

arbejdet med afsætning 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver 

CL: udarbejdelse af memory spil 

Retur til forside 

 

 

Titel 11 

 Virksomhedens parametermix nationalt 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A2, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 20-27 

(kapitel 25 til 27 er ”corona kapitler”) 

 

Supplerende litteratur: 

 Skriftlig eksamensopgavebilag om Aqua D’Or 

 Video om Carlsberg: Branded House of Brands: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPReEzLEJ54 

 Om brand essence: https://mak.systime.dk/?id=p413 

 Artikel ”Producenterne har sovet i private label timen”: 

https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article9155836.ece 

 Kampagne mod rygestart: 

https://www.sst.dk/da/kampagner/tobak-kampagne-til-

forebyggelse-af-rygestart-blandt-boern-og-unge-2017-2020 

 Elevernes egen informationssøgning, herunder på Euromoni-

tor 

 

Indhold: 

 Produktparameteren, herunder produktbegreber, emballage, 

sortiment og service som tillægsydelse 

 Branding og produktudvikling 

 Serviceydelser og de 7 P’er 

 Service management systemet 

 Distribution, herunder distributionsmuligheder, distribution til 

B2C og B2B, forhold omkring detaillister, og grossister 

 Multi channel, cross channel og omni channel distribution 

 Kommunikationsplanlægning, herunderKommu-

nikationsplanlægningen og promotionstrategi 

 Kommunikationsparametrene, herunder reklame, PR, sales 

promotion, direct marketing og personligt salg 

 Digitale kommunikationsparametre (meget lidt lærerfokus) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPReEzLEJ54
https://mak.systime.dk/?id=p413
https://fodevarewatch.dk/Fodevarer/article9155836.ece
https://www.sst.dk/da/kampagner/tobak-kampagne-til-forebyggelse-af-rygestart-blandt-boern-og-unge-2017-2020
https://www.sst.dk/da/kampagner/tobak-kampagne-til-forebyggelse-af-rygestart-blandt-boern-og-unge-2017-2020
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Omfang 

 

26 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende 

afsætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdig-

hed 

 

fortolke og formidle informationer om afsætning, herunder i samspil 

med andre fag 

 

udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i 

arbejdet med afsætning 

 

Væsentligste arbejdsformer Deduktiv læring – klasseundervisning og øvelsesopgaver 

Makkeropgaver – både mundtlige og skriftlige 

Induktiv PBL læringsforløb ifm. kommunikationsplanlægning og 

kommunikationsparametrene. Corona undervisning og skriftlige 

gruppe afleveringer: 

Gruppeudarbejdelse af skriftlige kampagneplaner med fokus på krea-

tive og/eller innovative kommunikationsmæssige løsninger. 

Mundtlig aflevering med brug af influencer marketing 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 12 

 

Markedsforhold vedrørende de internationale markeder. 

Indhold Afsætning Niveau A2, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel kap. 

28-30 

Opgavebog til samme stof. 

Diverse artikler 

Videoklip 

Foredrag med Ecco 

Omfang 

 

12 moduler a 80 min. 
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Særlige fokuspunkter Eleverne skal kunne:  

- Redegøre for interne forhold af betydning for virksomhedens 

internationalisering.  

- Forklare sammenhængen mellem virksomhedens interne for-

hold og dennes internationaliseringsproces.  

- Analysere virksomhedens internationaliseringsproces og på bag-

grund heraf diskutere vækstmuligheder.  

- Udvælge eksportmarkeder og analysere forholdene på marke-

derne samt have kendskab til regioner af eksportmæssig interes-

se for danske virksomheder. 

 

Der lægges vægt på følgende hovedemner:  

Eksportmotiver og beredskab 

Internationaliseringsmodeller for forskellige typer af virksomheder. 

Markedsudvælgelsesmetoder ( nærmarkeds-, tragtmetode og den tilfæl-

dige metode) 

Model til landeanalyse der omfatter grundlæggende forhold, specifikke 

produktforhold og specifikke markedsforhold 

 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/opgaveløsning/elevfremlæggelser.  

 

 

 

 

 

Titel 13 

 

Kulturelle forhold 

Indhold Afsætning Niveau A2, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 31 

Omfang 

 

2 uger 

Særlige fokuspunkter  

Eleverne skal kunne:  

 

- Redegøre for forskellige kulturteorier  

- Analysere et lands kulturelle forhold ved anvendelse af en kul-

turteori  

- Diskutere kulturelle forholds betydning for virksomhedens valg 

af indtrængningsstrategi 

 

Centrale modeller og begreber der er lagt vægt på i undervisningen: 

 

Forbrugerkultur og forretningskultur,  

kulturteorier  

Terpstras model 
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Hoffstedes 4+1 model 

Lav- og højkontekst kulturer 

Kulturmanagment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Gruppearbejde/individuel opgaveløsning/præsentation 

 

 

 

 

 



 

Side 17 af 19 

 

Titel 14 

 Segmentering og målgruppevalg int.  

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A1, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 32 

 

Indhold: 

 VALS modellen 

 Segmenteringsprocessen tilpasset internationale forhold 

 

Omfang 

 

2 moduler á 80 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning 

internationalt, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om 

fagets identitet og metoder 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes 

forudsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssi-

ge forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

internationale markedsforhold samt vurdere informationernes trovær-

dighed 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 

Øvelsesopgaver 

  

 

Titel 15 

 Virksomhedens parametermix internationalt 

Indhold Kernelitteratur: 

Afsætning Niveau A2, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel 33-37 

(kapitel 35 til 37 er ”corona kapitler”) 

 

Indhold: 

 Differentiering og standardisering af parametermix  

 Forhold som har betydning for hvorvidt der skal standardiseres 

eller differentieres 

 Parameterstrategier int. 

 

Omfang 12 moduler á 80 minutter 
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Særlige fokuspunkter Faglige mål, eleven skal kunne: 

 

identificere, formulere og løse afgrænsede udfordringer vedrørende af-

sætning, der knytter sig til en virksomheds fortsatte vækst 

 

anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes for-

udsætninger 

 

udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement herunder at kunne 

forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige 

forhold i en given afgrænset kontekst 

 

indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

nationale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Deduktiv læring – klasseundervisning og øvelsesopgaver 

Makkeropgaver – både mundtlige og skriftlige 

Corona undervisning og skriftlige gruppe afleveringer 

Gruppeudarbejdelse af skriftlige opgaver 

 

 

 

 

 

 

Titel 16 

 

Markedsføringsplan 

Indhold Afsætning Niveau A2, af Jenrich et al, Trojka, 4. udgave, kapitel kap. 39 

Selvfundne kildematerialer 

 

Omfang 

 

5 uger 

Særlige fokuspunkter Sammenhængende forløb med henblik på mundtlig eksamen.  
 
Markedsføringsplanens mål, formål og elementer er gennemgået specielt 

med henblik på det efterfølgende projekt.  

 

Projekt: Marketingplan for en selvvalgt virksomhed i dagligvarebran-

chen. 

Indholdet i projektet vil typisk bestå af en situationsanalyse, og deraf 

opstillede vækstmål (markedspenetrering), og implementering af marke-

tingplanen.  

 

Væsentligste  

arbejdsformer 

Projektarbejde individuelt/konsulenttjeneste 

Produkt: planche 
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