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Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Hvad er en virksomhed? og markedsføringsbegreber 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p.19-50 

Supplerende stof. 

 

Diverse artikler omkring mærkevarer. 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

ca. 15 lektioner. 

Særlige 

fokuspunkter 

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 

blevet introduceret til handlingsparametrene og hvordan virksomhederne anvender 

disse i relation til deres målgruppe.  

Tilmed er der arbejdet med mærkevarebegrebet og de forskellige 

markedsføringskoncepter. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, mindre gruppearbejde.  

 

 

 

 

Retur til forside 

 
 
 

Titel 2 

 

Virksomhedens interne forhold 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p.99-120 

Supplerende stof. 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Eleverne er blevet introduceret til fagets kernemodeller – Værdikæde, PLC, 



Boston og SWOT og har i den forbindelse lavet øvelser som ville hjælpe dem med 

at forstå hvad det er, der skaber værdi for kunden i såvel primært aktiviteterne 

som i støttefunktionerne. 

 

Mål: indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne 

forhold. 

Analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og projektarbejde. Skriftligt arbejde. 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Virksomhedens makroforhold  

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p.123 - 146 

 

Supplerende stof 

Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet, købeloven og 

markedsføringsloven 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har arbejdet med virksomhedens makroforhold især på 

hjemmemarkedet. På baggrund af informationssøgning er elevernes evne til at 

vurdere makroøkonomiske forholds indflydelse på virksomhedens 

afsætningsmæssige muligheder stimuleret. 

 

Mål: indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens eksterne 

forhold 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ projektarbejde samt individuelt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

  



Titel 4 

 

Konsumentmarkedet 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p.147 - 196 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har arbejdet med SOR-modellen, herunder kultur, referencegrupper, 

opinionsledere, Maslows behovsteori, købemotiver, købscenteret, 

købsadfærdstyper, købstyper og købsbeslutningsprocessen. Fokus har været på at 

eleverne skal kunne benytte modellerne til at bestemme/forudsige konsumenternes  

adfærd på markedet og herudfra komme med forslag til, hvordan virksomheden 

kan bruge viden om konsumenterne i deres strategiske beslutninger. 

Eleverne har i høj grad arbejdet med at udvikle tankegangskompetence,  

problembehandlingskompetence, ræsonnementskompetence og 

modelleringskompetence. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejder, individuelle opgaver, skriftlig opgave. 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 5 

 

Producentmarkedet 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p.197 - 217 

 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne har arbejdet med producentmarkedets karakteristika: delmarkederne, 

købstyper, og købsadfærd, herunder buy-grid-modellen og købscenteret. 

Desuden har fokus i høj grad været på forskellene på at agere på 

konsumentmarkedet og på producentmarkedet. Endelig har eleverne arbejdet med 

relationer og netværk på b2b-markedet, hvordan man skaber relationer samt 

fordele og ulemper ved relationssamarbejde. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, mindre gruppearbejde, individuelle opgaver. 

 

 



 

Titel 6 

 

Segmentering, målgruppevalg og virksomhedens positionering 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p. 219-250 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 15 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har i forløbet arbejdet med segmenteringsprocessen, herunder begreberne 

demografiske, adfærdsorienterede og psykografiske variable og SMUK-modellen 

samt segmentstrategi, positionering og USP – alt set ud fra en national vinkel. 

Eleverne har arbejdet med – på mindre højt niveau - at fastlægge, hvordan 

forskellige segmenter stiller forskellige krav til virksomhedens produkter, 

prisniveau, promotion udformning og distributionsvalg. 

Tilmed arbejdet med kravet om en klar positionering. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle opgaver, skriftlig opgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Konkurrenceforhold og konkurrencemæssige positioner 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p. 251-294 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har i forløbet arbejdet med først at få defineret markedet, da det er forudsætning 

for at kunne finde ud af konkurrenceforholdene. Efter at have defineret markedet, 

har vi arbejdet med identificering af snæver/bred konkurrence jf. 

skydeskivemodellen. Herudover talt om markedsformer, og hvad der tages 

udgangspunkt i, når vi skal udarbejde en konkurrentanalyse. Tilmed er der arbejdet 



med de forskellige positioner, som virksomhederne kan tage på et marked samt 

hvilke reaktionsmønstre, som de kan indtage overfor deres konkurrenter.   

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle opgaver, skriftlig opgave. 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 9 

 

Produkt og serviceprodukt 

Indhold Kernestof: 

Jenrich et al, Afsætning niveau B, 2. udgave, Trojka 2011 

p. 251-294 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler 

 

Omfang 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Vi har blandt andet arbejdet med forskellen på fysiske produkter og 

serviceydelser, begreberne produktudvikling, emballage (- og dens 

funktioner) og sortiment. Desuden har eleverne arbejdet med PLC-

kurven, herunder variationer i kurvens forløb og med forskellige 

mærketyper, herunder mærkevarestrategier. Desuden har eleverne 

arbejdet med begrebet branding.  

Alle kompetencer har været i spil. 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og individuel opgaveløsning/mindre 

gruppearbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Titel 9 

 

Pris  

Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau A, Trojka, 2. udgave, 2010, p. 449-470 

Diverse artikler 

Omfang 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Vi har arbejdet med prisfastsættelse ud fra de tre fundamentale hensyn; 

omkostninger, målgruppen og konkurrenterne, og har desuden 

inddraget begreberne komplementære og substituerende produkter, 

samt prisfastsættelse på disse. Eleverne har ligeledes arbejdet med PLC 

i sammenhæng med pris, herunder begreberne skimming- og 

penetrationstrategi, sammenholdt med virksomhedens 

promotionindsats og med prisdifferentiering. 

Desuden har eleverne arbejdet med begrebet priselasticitet. 

Eleverne har udelukkende behandlet national prisfastsættelse. 

Fokus har været på tankegangskompetence,  

problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre individuelle opgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Titel 11 

 

Place 

Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau A, Trojka, 2. udgave, 2010, p. 471-506 

Diverse artikler 

Omfang 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter De primære emner har været begreberne distributionskæde og 

distributionsformer (direkte/indirekte) samt deres anvendelse og 

fordele/ulemper. 

Eleverne har desuden arbejdet med distributionsstrategierne (intensiv, 

selektiv og eksklusiv), også i relation til PLC. 

Vi har desuden arbejdet med, hvilke faktorer, der spiller ind, når en 

virksomhed skal vælge distributionskanal, forskellige kædetyper og 

deres fordele/ulemper samt begreberne push- og pull-strategi. 

Fokus har været på tankegangskompetence,  

problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre individuelle opgaver. 

Mindre projekt i grupper om dansk detailhandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Titel 12 

 

Promotion 

Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau A, Trojka, 2. udgave, 2010, p. 507-554 

Diverse artikler 

Omfang 22 lektioner 

Særlige fokuspunkter Vi har gennemgået den generelle kommunikationsproces samt 

forskellige promotionformer (reklame, sales promotion, PR og product 

placement, direct marketing, personligt salg og sponsorering). 

Eleverne har arbejdet med planlægning af en reklamekampagne (- 

kampagnens faser), og herunder analyse af trykte reklamer ud fra 

AIDA og begreberne informativ/manipulativ reklame. 

Eleverne er desuden i forbindelse med medievalg blevet præsenteret 

for struktur- og dækningstabeller fra Index Danmark Gallup til 

medieanalyse samt for markedskortet som værktøj. 

Eleverne har udelukkende arbejdet med national promotion. 

Alle kompetencer har været i spil i dette forløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre, individuelle opgaver samt en større 

gruppeopgave, hvor eleverne skulle udarbejde en promotion kampagne 

for et nyt produkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


