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Studieplan  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin Oktober 2017 - juni 2018 (Titel 1 – Titel 12) 

 

 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Bente Tærsbøl/Carsten Sørensen/Laila Thim 

Hold HH1 – 2017/20178 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Hvad er en virksomhed? 

Titel 2 Markedsføringsbegreber 

Titel 3 Metode 

Titel 4 Værdikæde og forretningsmodel  

Titel 5 Strategisk analyse  

Titel 6 Virksomhedens omverden 

Titel 7 Købsadfærd og baggrundsforhold på B2C markedet  

Titel 8 Købsadfærd & baggrundsforhold på BtB markedet 

Titel 9 Studieområde (Del II) Kultur, marked & kommunikation 

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  

Titel 13  

Titel 14  

Titel 15  

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

 

Hvad er en virksomhed?  

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 1 (15-32) 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Få overblik over de forskellige virksomhedstyper, og indblik i de opgaver der er 

tilknyttet de forskellige typer virksomhed. Ligeledes vil eleverne få indblik i de to 

markeder – konsumentmarkedet og BtB markedet, og herunder de 3 delmarkeder. 

Tilmed præsenteres eleverne for begrebet branche og distributionskæde. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til forståelse 

af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

 

 

 

Titel 2 

 

Markedsføringsbegreber 

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. (33-53) 

 

Omfang 

 

6 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

De 5 virksomhedskoncepter, målgruppe, 4 Pér, mærkevarebegrebet, digitale 

forhold og virksomhedens interessegrupper præsenteres.  

Fokus vil være på begrebet ”koncept” – hvordan er det en virksomhed drives. 

Eleverne får indblik i dansk detail, og herunder grossistfunktionen.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til 

forståelse af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

  

 

 

 

Titel 3 

 

Metode 

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 3 (54-78) 

 

Omfang 

 

6 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne præsenteres for forskellige platforme for informationssøgning, 

herunder Danmarks Statistik. Der arbejdes med informationssøgning, og 

hvordan de efterfølgende kan benyttes i virksomhedens strategi.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til 

forståelse af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

 

 

 

Titel 4 

 

Værdikæde og forretningsmodel 

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 6 (125-150) 

 

Omfang 

 

7 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne introduceres for værdikæde og forretningsmodellen ”Business Canvas 

modellen”. Der er fokus på hvor virksomheden skaber værdi for dens kunder, og 

differentierer sig fra dens konkurrenter. At de får forståelse for at værdikæden 

tilegnes den enkelte virksomhed, som ønskes analyseret, så der også tages højde for 

virksomhedstype, og den enkelte virksomheds aktiviteter. Ligeledes er de 

præsenteret for virksomhedens supply-chain samt begreberne disruption og 

disruptive forretningsmodeller.    

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde samt individuel/2-mands opgaveløsning. Ved gruppeopgaver, 

udvælges tilfældige fremlæggelsesgrupper, så ikke alle fremlægger omkring samme 

opgave. Evt. skriftligt arbejde.  

 

 

 

Titel 5 

 

Strategisk analyse 

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin 

& Helle Villum Christensen. Kap. 7(151-178) 

 

Omfang 

 

15 Lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne introduceres for strategisk planlægning. Herunder virksomhedens idé 

og vision, porteføljeanalyser, og tilhørende porteføljestrategier.  

Ligeledes arbejder de såvel med SWOT-analysen, og heraf både mulighed- og 

trussels matrix. Sidst præsenteres de for TOWS-analysen.      

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til 

forståelse af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Virksomhedens omverden 
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Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 8 (179-202) 

 

Omfang 

 

7 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne præsenteres for virksomhedens eksterne situation, og hermed 

omverdensanalysen og PEST-modellen. Eleverne skal have forståelse for, at 

ændringer i virksomhedens omverdensforhold, kan have konsekvenser for 

virksomhedens strategiske planlægning.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne skal gruppevis besvare spørgsmål til forståelse af kapitlet. Tilmed 

gruppearbejde omkring udarbejdelse af omverdensanalyse.  

 

 

 

Titel 7 

 

Købsadfærd og baggrundsforhold på B2C markedet  

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 9+10 (203-253) 

 

Omfang 

 

12 lektioner  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne præsenteres for begrebet købsadfærd, herunder: køberoller, 

beslutningsproces og købsadfærdstyper. De skal have forståelse for, hvorfor 

virksomheden bør have fokus på købsadfærden omkring dens produkter. Desuden 

arbejdes med S-O-R modellen, og hermed forståelsen af, at forbrugerne køber 

produkter ud fra forskellige baggrundsforhold, og hermed individuelle behov.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til forståelse 

af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

 

 

 

 

Titel 8 

 

B2B-markedet – Købsadfærd & baggrundsforhold på BtB  

Indhold Trojka Afsætning A1, 4. udgave, 2017. Forfattere: Lene Jenrich; Lise Aarosin & 

Helle Villum Christensen. Kap. 11+12 (254-286) 

Omfang 

 

10 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne præsenteres for de forskellige delmarkeders karakteristika, og tilhørende 

valgkriterier. Ligeledes arbejdes med købsadfærd, herunder købscenter, købstyper 

og beslutningsproces. Desuden arbejdes med baggrundsforhold, som påvirker 

virksomhedens købsadfærd. Tilmed introduceres eleverne for relationer på B2B 

markedet.  

Væsentligste Klasseundervisning og mindre gruppearbejde. Der udleveres opgaver til forståelse 
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arbejdsformer af kapitlet. 

Arbejdet præsenteres i plenum. 

 

 

 

Titel 9 

 

Studieområde (Del II) Kultur, marked & kommunikation  

Indhold Fagene: Engelsk, dansk og afsætning 

Omfang 

 

30 timer (45 lektioner) + fordybelsestid 11 timer   

 

Særlige 

fokuspunkter 

Et samarbejde mellem fagene engelsk, dansk og afsætning, hvor der arbejdes med 

et landeportræt af et engelsktalende land på det internationale marked, som 

baggrund for en dansk virksomheds markedsføring og kommunikation. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Stillet opgave, givne basale metoder. Arbejde i grupper, visuelt produkt.  

Lærer-elev: Mundtligt- og skriftligt formativ evaluering/feedback  

Elev: Faglig udvikling fra gymnasieelev til studerende.  

Elev-lærer: Evaluering af forløbet.  

 

 


