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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
Termin August 2018 - Juni 2019 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning A 

Lærer(e) Carsten Sørensen 

Hold HH21-18 & HH24-18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Brush-up fra HHX 1. år 

Titel 2 Segmentering, målgruppevalg & positionering - BtC 

Titel 3 Segmentering & målgruppevalg - BtB 

Titel 4 Købsadfærd - BtB 

Titel 5 Strategi 

Titel 6 Konkurrence- og brancheforhold 

Titel 7 Marketing mix 

Titel 8 Virksomhedens internationalisering og markedsudvælgelse 

Titel 9  

Titel 10  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert kapitel/forløb) 

Titel 1 

 

Brush-up fra HHX 1. år 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

8 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Da vi fra 2. G er overgået til ny lærebogs materiale - fra Trojka til 

Systime, er der dels brugt lidt tid til at sætte os ind i det nye I-bogs 

univers.  

Dels er der brugt tid på at opsummere, hvad vi var igennem på 1.G, så 

vi er klar til et nyt semester i afsætning. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde samt individuel/2-mands opgaveløsning. Ved 

gruppeopgaver, udvælges tilfældige fremlæggelsesgrupper, så ikke alle 

fremlægger omkring samme opgave.   

 

 

Titel 2 

 

Segmentering, målgruppevalg & positionering - BtC 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

• Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi arbejdede videre med arbejdet omkring segmenteringsprocessen, 

hvor vi slap inden sommerferien. Herunder begreberne demografiske, 

adfærdsorienterede og psykografiske variable og SMUK-modellen. 

Eleverne har arbejdet med at fastlægge, hvordan forskellige segmenter 

stiller forskellige krav til virksomhedens produkter, prisniveau, promotion 

udformning og distributionsvalg. Vi har arbejdet med 

målgruppebeskrivelser (personas). 

Vi har arbejdet med USP, ESP og ISP samt begrebet positionering, og 

eleverne har fået forståelsen af, hvordan der skabes en klar 

positionering.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Det har været læreroplæg. Herudover har eleverne arbejdet i grupper 

om opgaven med VBC. Grupperne har alle præsenteret deres oplæg. 
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Titel 3 

 

Segmentering & målgruppevalg - BtB 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

10 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Der er lagt vægt på at eleverne skal få forståelse for forskellen på BtB og 

BtC markedet, herunder hvordan købsadfærden er, og hvad der kan 

lægge til grund for denne. Ligeledes at de skal have fokus på at 

valgkriterierne kan være væsentlig anderledes på de to markeder. Der er 

anvendt opgaver fra opgavebogen til forståelse af kapitlet. Eleverne får 

udleveret en læs og forstå opgave, hvor de på klassen skal svare på 10 

hurtige spørgsmål til kapitlerne. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Det har været læreroplæg. Herudover har eleverne arbejdet i grupper om 

opgaver til BTB målgrupper.  

 

 

Titel 4 

 

Købsadfærd - BtB  

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

10 Lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Der er lagt vægt på at eleverne skal få forståelse for forskellen på BtB og 

BtC markedet, herunder hvordan købsadfærden er, og hvad der kan 

lægge til grund for denne. Ligeledes at de skal have fokus på at 

valgkriterierne kan være væsentlig anderledes på de to markeder. Der er 

anvendt opgaver fra opgavebogen til forståelse af kapitlet. Eleverne får 

udleveret en ”læs og forstå” opgave, hvor de på klassen skal svare på 10 

hurtige spørgsmål til kapitlerne.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i mindre grupper omkring 

opgaver fra Systime til forståelse af kapitlet.  
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Titel 5 

 

Strategi  

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

10 Lektioner – inkl. 2 timers brush-up efter ferie 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne introduceres for det strategiske planlægningsgab, og hermed 

vigtigheden af, at virksomhederne hele tiden har fokus på fremtidig 

vækst, da det dels er med til at holde virksomheden i live, og dels gør 

virksomheden interessant at arbejde i, og være en del af.   

Eleverne præsenteres for bogens vækststrategier, og hvad der 

kendetegner dem. Eleverne får lejlighed til at identificere forskellige 

virksomheders vækststrategier ud fra forskellige avisartikler og tilmed 

analyse af Lars Larsen Group, for at identificere, hvilke vækststrategier, 

som her har været i spil. Eleverne introduceres for Porters 

konkurrencestrategier (generiske strategier), og forskellen imellem de 4 

strategier, og at det som virksomhed er vigtigt at tage stilling til, hvilken 

konkurrencestrategi der skal følges, for netop at kunne skabe en klar 

profil overfor målgruppen, og ikke ende ud i en mudret profil, som ikke er 

speciel målrettet mod nogen specifik målgruppe. Det er gjort klart overfor 

eleverne, at der i dag også kan produceres effektivt, selv om det gælder 

mere unikke produkter, men at det ikke nødvendigvis afspejles i 

prisparameteren. Tilmed er de præsenteret for begreberne ”Red Ocean” 

og ”Blue Ocean”, som henholdsvis kendetegner et marked med intens 

konkurrence og et nyt og stadig uset marked, som hverken kunder eller 

konkurrenter har fået øjnene op for endnu.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i mindre grupper omkring 

opgaver fra Systime til forståelse af kapitlet. Tilmed opgave om JYSK 

Group. 

 

 

 

Titel 6 

 

Konkurrence- & brancheforhold 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 
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Omfang 

 

10 Lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne er præsenteret for skydeskivemodellen, og arbejdet med 

identifikation af en virksomheds konkurrenter, således at virksomheden 

er bevidst om dens henholdsvis brede og ikke mindst snævre 

konkurrence. Herefter har eleverne arbejdet med analyse af 

konkurrenceforholdene, herunder bevidsthed omkring 

konkurrenceformen og konkurrencemæssige positioner på markedet. 

Eleverne har afslutningsvis i grupper arbejdet udarbejdet en 

konkurrentanalyse af en selvvalgt virksomhed, hvor de tilmed skal 

foretage en brancheanalyse af den branche, som den selvvalgte 

virksomhed er en del af. Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i 

mindre grupper omkring opgaver fra opgavebogen til forståelse af 

kapitlet. Tilmed udarbejdet et længerevarende gruppeprojekt om 

konkurrentanalyse. Herudover får de indblik i hvad en branche er, og 

med Porters 5 forces, får de indblik i at analysere markedskræfterne i en 

branche.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i mindre grupper omkring 

opgaver fra Systime til forståelse af kapitlet.  

 

 

 

Titel 7 

 

Marketing mix 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

15 Lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne får indgående kendskab til og arbejder med følgende. 

 

Produktklassificering, faser i produktudvikling, brandingstrategi, 

serviceydelser, de 7 p’er, mærkestrategi, PLC Prisfastsættelsesmetoder, 

priselasticitet, prisstrategi - nye og nuværende, prisdifferentiering, 

priseskalering, valutaforhold Distributionsstrategi, distributionskanaler, 

kædeformer, E-business, international distribution / indtrængningsstrategi 

Promotionformer, promotionstrategi, markedskort, 

kommunikationsmodeller, international markedsføring 

Markedsføringsplan 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i mindre grupper omkring 

opgaver fra Systime til forståelse af kapitlet.  
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Titel 8 

 

Virksomhedens internationalisering og markedsudvælgelse 

Indhold Marketing: reformklar til afsætning fra grundforløb til A-niveau, Ibog, 
Systime Forfattere: 

• Michael Bregendahl 

• Morten Haase 

• René Mortensen 

Birte Ravn Østergaard (red.) 

Omfang 

 

10 Lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne er præsenteret for eksportmotiver, årsager til 

internationalisering og  de 3 internationaliseringsmodeller. Hermed er de 

blevet bevidst om at årsag til at virksomheder internationaliserer, kan 

være grundet i flere forhold. Vi har været omkring de eksportmotiver, som 

er årsag til påbegyndelse af internationalisering. Ligeledes har vi haft 

fokus på analyse af virksomhedens eksportberedskab – altså at 

virksomheden råder over de tilstrækkelige ressourcer til at kunne 

lykkedes med internationalisering (de 4 interne Pér: det rette produkt; 

tilstrækkeligt med penge; ledig produktionskapacitet og  kvalificeret 

personale hertil). Desuden er virksomhedens mulige 

markedsudvælgelsesmetoder gennemgået og opgaver med afsæt i 

virksomhedens internationalisering er gennemgået. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne har dels arbejdet individuelt og dels i mindre grupper omkring 

opgaver fra Systime til forståelse af kapitlet.  

 

 


