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

Retur til forside 
 
Titel 1 

 

Forløb 3: Stjerner og sponsorering 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Micha-
el Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Dokumentar udsendelse DR2, ,Danske Mad Men: Cowey, vist 19. okt. 2012 
Kulturmagasinet Gejst: Stjerner som reklamesøjler, sendt 29. aug. 2018 DR1 
 
”Her er sportsstjerne der sælger varen bedst” 
” Ronaldo i underbukser har givet JBS vokseværk” JP, 10. april 2018 
”Sportsstjerner skal sælge alt fra Solgryn…”, JP 3. januar 2015 
 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Opinionsledere, målgruppebeskrivelse, Promotionsformer, marketing-mix, 
vækststrategier er centrale begreber i dette forløb. 
Der arbejdes på alle taksonomiske niveauer. 
 
Ræsonnement kompetencen er især i spil i forhold til betydning og konsekvens 
ved anvendelse af stjerner i markedsføring.  
 
 
 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 
Læreroplæg, individuel arbejde og par-arbejde er centrale arbejdsformer i dette 
forløb. 
 
 
 
 

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

Retur til forside 
 
Titel 2 

 

Forløb 4: Servicevirksomheder 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Virksomhedsbesøg i lokalområdet 
Springet” om Ribe Camping, 2005 (DVD)  
Interview på DK4, 2010 
10 års jubilæum, DK4, 2014 
http://www.ribecamping.dk 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Teorien omkring servicevirksomheder relateres til virkelighedsnære problemstil-
linger.  
Ribe Camping analyseres med henblik på årsagen til succes, udfordringer og løs-
ningsalternativer.  
 
Almen dannelse er i fokus, da eleverne selv kontakter en servicevirksomhed og på 
egen hånd besøger denne, hvor bl.a. ansatte interviewes. 
 
Forløbet skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af 
teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i 
undervisningen vægt på innovation og problemløsning,  
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 
På klassen gives korte oplæg om teorien der vedrører servicevirksomheder. 
Gruppevis arbejdes med Ribe Camping med efterfølgende klassediskussion. 
Eleverne besøger gruppevis forskellige servicevirksomheder. Resultatet afleveres i 
PowerPoint og fremlægges i plenum med fokus på mundtlig fremlæggelse og vi-
dendeling. Eleverne udarbejder refleksioner over eget arbejde. 
 
 

Retur til forside
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Titel 3                 Forløb 5: Strategisk analyse 

 
Indhold Formålet med forløbet er at fremme elevernes forståelse for interne og eksterne 

forhold gennem en helhedsorienteret tilgang til afsætningsøkonomiske problemstil-
linger. Eleverne skal igennem forløbet arbejde med at indsamle informationer om 
virksomhedens eksterne og interne forhold gennem virksomhedsbesøg og informa-
tionsindsamling via sekundære kilder. Eleverne skal opnå en forståelse for sam-
menhængen mellem virksomhedens eksterne og interne forhold gennem argumen-
ter og ræsonnementer, med det formål at opnå en forståelse for virksomheders 
udfordringer. Analyserne danner grundlaget for diskussion og vurdering af hand-
lingsalternativer og strategiske valg.  
I arbejdet skal eleverne benytte afsætningsøkonomisk teori og metode. 
 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 

Omfang  
 

Særlige fo-

kuspunkter 
Undervisningen tilrettelægges som et sammenhængende forløb, hvor der arbejdes 
med virksomhederne Danish Crown og Bryggeriet Hancock. 
Eleverne besøger Danish Crown Beef i Holsted.  
  
• Eleverne skal kunne demonstrere, at de kan bruge den viden, de har tilegnet sig 

ved at benytte generelle teorier og metoder i konkrete nye situationer.  
• Eleverne skal koble teori sammen med en virksomheds kontekst samt illustrere 

sammenhænge. 
• Eleverne skal diskutere og vurdere handlingsforslag og strategiske muligheder 
 
Det er endvidere formålet at fremme elevernes evne til at indsamle, bearbejde og 
analysere relevante informationer med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag. 
Eleverne skal ligeledes kunne anvende teori og metode om Afsætning i arbejdet 
med aktuelle problemstillinger. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Der arbejdes i grupper med virksomheden Danish Crown, hvor synopse afleveres 
og danner grundlag for mundtlig præsentation i plenum. Opgaven om Bryggeriet 
Hancock, hvor genren er et notat, løses individuelt og afleveres. Eleverne  og re-
flekterer over eget arbejde. 
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Titel 4 

 

Producentmarkedet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Virksomhedsbesøg i detailhandlen, servicevirksomhed, produktionsvirksomhed: 
Forskellige lokale detailbutikker 
Forskellige servicevirksomheder 
Danish Crown, Holsted 
Designit.com, Århus 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Teorien omkring Producentmarkedet og dennes købsadfærd relateres til virkelig-
hedsnære problemstillinger. Diverse virksomhedstyper besøges og analyseres med 
henblik på udfordringer og løsningsalternativer.  
 
Almen dannelse er i fokus, da eleverne selv kontakter en servicevirksomhed og en 
detailhandel og på egen hånd besøger denne, hvor bl.a. ansatte interviewes. 
 
Forløbet skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af 
teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i 
undervisningen vægt på innovation og problemløsning.  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 
På klassen gives korte oplæg om teorien der vedrører teorien om producentmar-
kedet. 
Eleverne besøger gruppevis forskellige virksomheder. Resultatet afleveres i Po-
werPoint og fremlægges i plenum med fokus på mundtlig fremlæggelse og viden-
deling. Der laves en skriftlig fremstilling hvor genren er et notat, omhandlende 
virksomheden Designit.com. 
 
 

Retur til forside
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 

 

Konkurrenceforhold 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Informationsindsamling om brancher og virksomheder 
 
 
 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Der arbejdes med skydeskivemodellen, konkurrencemæssig position og de mu-
ligheder en virksomhed har for at ændre sin konkurrencemæssige position.  
Desuden arbejdes med konkurrenceform og konkurrentanalyse, og de proble-
mer der kan være med at få fuldkommen viden om en branche/konkurrenterne. 
Modellen ”Porters Five Forces” bruges til analyse af forskellige brancher. 
Der foretages analyse af konkurrenceforhold med fokus på forskellen på virk-
somhedsniveau og brancheniveau. 
 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 
Læreroplæg på klassen efterfulgt af gruppearbejde om tildelte brancher og virk-
somheder. Resultatet fremlægges i plenum. 
 
 
 

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

Retur til forside 
 
Titel 6 

 

Forløb 6: Databehandling i samspil med faget matematik 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Micha-
el Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Informationsindsamling  
 
 
 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse:  
Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder  
Datakilder: primære og sekundære samt interne og eksterne 
Deskriptiv matematik 
Eleverne skal udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompe-
tencer i arbejdet med afsætning. 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg på klassen efterfulgt af gruppearbejde om tildelt statistisk materia-
le, hvor der arbejdes i par. Arbejdet fremlægges i plenum. 
 
 
 

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

Retur til forside 
 
Titel 7 

 

Internationalisering og markedsudvælgelse 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Diverse artikler 
 
 
 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokus er rettet mod årsager til at virksomheder vælger at eksportere, og hvilke ud-
fordringer dette giver virksomheden. Begreber som der arbejdes med: eksportmo-
tiver, first mover, eksportberedskab/de interne 4 P’er, markedsudvælgelsesmetode, 
internationaliseringsmodeller og kulturelle forhold 
 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg på klassen efterfulgt af individuelt arbejde, par-arbejde og gruppear-
bejde.  
 

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

Retur til forside 
 
Titel 8 

 

Forløb 7: PBL-forløb 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
Kernestof: 
Systime, Marketing – en grundbog i afsætning, 1. udg. 2018. Forfattere: Michael 
Bregendal, Morten Haase, Rene Mortensen og Birte Ravn. 
 
Supplerende stof: 
Diverse artikler 
Statistisk materiale 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
PBL-forløb hvor alle afsætningsfaglige begreber, teorier og modeller kan kom-
me i spil i arbejdet med aktuel problemstilling. 
Formålet er at fremme elevernes evne til at indsamle, bearbejde og analysere 
relevante informationer med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Gruppearbejde hvor der udarbejdes en synopsis der danner baggrund for en 
fremlæggelse i plenum. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 


