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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni, 2014/15 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Laila Thim 

Hold Hh1114-Marketing & Innovation 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Virksomheden og markedsføringsbegreber 

Titel 2 Virksomhedens metode 

Titel 3 Virksomhedens interne forhold 

Titel 4 Virksomhedens makroforhold 

Titel 5 Virksomhedens efterspørgsel 

Titel 6 Virksomhedens relationer og netværk 

Titel 7 Virksomhedens segmentering, målgruppevalg og positionering – nationalt 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Virksomheden 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 1 og 2 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne er blevet introduceret til faget, dels hvor det er placeret i forhold til hhx-

uddannelsen, dels fagets indhold og faglige mål. 

 

På baggrund af en række praktiske og virkelighedsnære eksempler, som eleverne 

kan relatere til, er eleverne blevet introduceret til forskellige virksomhedstyper og i 

relation hertil de forskellige markedsformer B-to-C og B-to-B. Desuden er de ble-

vet introduceret til handlingsparametrene og hvordan virksomhederne anvender 

disse i relation til deres målgruppe.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde og små diskussioner/pararbejde 

 

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Virksomhedens metode 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 3 

 

Supplerende stof: 

www.dst.dk 

Euromotinor 

www.Top1000.dk 

www.borsen.dk  

http://www.dst.dk/
http://www.top1000.dk/
http://www.borsen.dk/


 

Side 3 af 6 

Diverse andre websteder 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med metode, informationssøgning og markedsanaly-

se i teori og praksis 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde med egen field research, og individuelt 

arbejde 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Virksomhedens interne forhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 4 

Artikler om Coloplast, samt uddrag fra Coloplasts årsberetning 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med virksomhedens styringsniveauer, Ide, værdikæde, 

PLC, porteføljeanalyse samt SWOT  

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, og individuelt arbejde 

Retur til forside 

 

 

Titel 4 

 

Virksomhedens makroforhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 5 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid: ca. 10 lektioner 
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Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med virksomhedens afhængige og uafhængige om-

verden 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, og individuelt arbejde 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Virksomhedens efterspørgsel 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 6 og 7 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 15 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med forhold på konsument- og producentmarkedet 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, og individuelt arbejde 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Virksomhedens relationer og netværk 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 8 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 5 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med virksomhedens relationer og netværk, herunder 

transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring 

 

Væsentligste ar- Klasseundervisning, gruppearbejde, og individuelt arbejde 
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bejdsformer 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Virksomhedens segmentering, målgruppevalg og positionering – nationalt 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof 

Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin 

Afsætning niveau A, 2. Udgave 

Kap. 9 og 10 

 

Bregendahl et al.: Markedskommunikation, systime 

Uddrag af kap. 3 og 4 

Case om OK Benzin og branding 

 

Supplerende stof: 

Udvalgte artikler vedr. segmenter og positionering 

GallupKompas Rosen: http://www.gallup.dk/vores-

markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx  

Conzoom – geomatic: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/?default  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Eleverne har arbejdet med virksomhedens segmentering, segmentvurdering, mål-

gruppevalg samt positionering. Der er ligeledes arbejdet med livsstilsmodeller lige-

som eleverne har stiftet bekendtskab med nye typer segmenter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, og individuelt arbejde 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx
http://www.gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx
https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/?default


 

Side 6 af 6 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


