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Undervisningsbeskrivelse for HH321C AØ 
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2019 – til maj 2022 

Institution Svendborg Erhvervsskole. 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Afsætning niveau A 

Lærer(e) Jane Bjerre Siebken 

Hold HH321C AØ   f 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

 

Titel 1 Økonomisk grundforløb – integreret introduktion til AØ  (10%) 

Titel 2 Makroforhold:    Virksomhedens eksterne forhold  og omverdens analyse (+5%) 

Titel 3 Efterspørgselsforhold: konsumentadfærd/målgrupper/segmentering     (+5) 

Titel 4 Udbudsforhold:  Konkurrenceanalyse og Brancheanalyse  (10%) 

Titel 5 Virksomhedens interne forhold og strategi   (10%) 

Titel 6 P-mix  (25%) 

Titel 7 Producentmarkedet  efterspørgsel/segmentering   (5%) 

Titel 8 Markedsanalyser/metode   (5%) 

Titel 9 Internationalisering  (35%) 

Titel 10 Eksamens projekt  (Internationalt projekt + eksamenscase) (10%) 
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Retur til forside 

Titel 1 

 

Det Økonomiske grundforløb  

Indhold Introduktion til afsætning og erhvervsøkonomisk metode 

 

Virksomheden 

Ide og forretningsmodeller 

Den interne situation 

Den eksterne situation 

Forbrugeradfærd 

Målgruppe 

Strategi  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  (10%) 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal opnå kendskab til relevante fagtermer. 

Under dette forløb arbejdes der generelt med de fleste faglige mål på introduce-

rende plan, således at eleven: 

• skal kunne redegøre for modeller til analyse af virksomhedens interne for-
hold  

• skal kunne foretage en simpel omverdens-analyse  

• Eleverne skal på baggrund af virksomhedens interne forhold og makrofor-

holdene på markedet udarbejde en swot-analyse idet de skal kunne redegø-

re for en virksomheds stærke/svage sider samt muligheder og trusler. 

• Skal kunne forholde sig til enkle forhold omkring de 4 P’er 

 

 

Særligt fokus: flerfagligt samarbejde - eleverne skal kunne se sammenhængen mel-

lem de 2 fag - AØ og VØ 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021   Introducerende kapi-

tel + besøg i kap 2+3+4+6+7+14 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/aflevering af synop-

sis/ mundtlig fremlæggelse i powerpoint. 

IT: word, excel, PP 

Gruppearbejde med ideudvikling og situationsanalyse samt udarbejdelse/aflevering  

af en synopsis. Eksaminering.  
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Titel 2 

 

Makroforhold:   
Virksomhedens eksterne forhold og omverdensanalyse 

Indhold Omverdensforhold 

Informationssøgning 

 

Herunder: 

Omverdensmodellen 

PESTEL 

SWOT-opstilling/SWOT-analyse 

 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021   (Kap 3 + (uddrag fra 

4, 5, 6, 7) 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet, samt diverse cases 

og opgaver  fra i-bogens værktøjskasse, anvendelse af Mosaic (livsstilssegmente-

ring). 

 

Cases fra I-bogen  

Diverse artikler 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid i perioden :  gennemgået under EØ-forløbet (+5%) 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne anvende virksomhedens eksterne forhold til at diskutere virk-

somhedens situation. 

På baggrund af omverdensmodellen indsamle og forhold sig til de muligheder og 

trusler en virksomhed kan stå overfor samt vurdere hvilken betydning ændringer i 

omverdenen kan have. 

Kunne identificere et marked og de konkurrenter, der befinder sig på markedt. 

 De skal endvidere kunne analysere købsadfærden på konsumentmarkedet og vur-

dere afsætningsmuligheder samt muligheder for produktudvikling 

 

Henvisning i øvrigt til lærerplanens mål og kompetencer.  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejdsform/fremlæggelse/ 

mindmapping 

 

Mindmapping, diverse casearbejde fra I-bogen, og Innovationsforløbet. Tavleun-

dervisning, interaktiv opgaveløsning (eksperimentel ) med elever ved tavlen. 
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Titel 3 

 

Efterspørgselsforhold på konsumentmarkedet 

Indhold Markedsudvælgelse og efterspørgselsforhold 

Købsadfærd på konsumentmarkedet 

Identifikation af producentmarkedet 

Livsstilsanalyser 

 

 

Definition af marked og skelnen mellem potentielle, latente og effektive markeder. 

Definition på konsumentmarked og producentmarked. 

Med udgangspunkt i S-O-R-modellen at forstå og analysere konsumenter for på 

den baggrund at kunne tilpasse p-mix. Kendskab til livsstilsanalyser – disses an-

vendelse og begrænsninger. 

Kendskab til delmarkedernes kendetegn. Forstå og analysere købsadfærd og valg-

kriterier på producentmarkedet – samt forstå de væsentligste forskelle på konsu-

menter og professionelles købsadfærd. 

 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021  Kap  6, 11   

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse. 

Diverse cases fra I-bogen – samt Pandora som gennemgående case. 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid :   under EØ-forløbet (+5%) 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne identificerer markedsmuligheder på både producent- og kon-

sumentmarkedet. De skal kunne analysere og beskrive formodede forbrugsadfærd 

vurderer konsekvenser og tilpasse p-mix til dette. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejdsform/skriftligt arbej-

de/mindmapping 

 

Der er arbejdet med artikler og cases fra I-bogen. 
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Titel 4 

 

Udbudsforhold: Konkurrenceanalyse 

Indhold  

Konkurrencesituation 

Konkurrentidentifikation 

Konkurrencemæssige positioner 

Konkurrentanalyse 

Positionering 

Strategiske grupper 

Porters 5 forces (brancheanalyse) 

 

 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021   Kap 4, 5 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: (10%) 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne foretage en analyse af en virksomheds konkurrencesituation. 

Herunder vurdere hvem, der er de nærmeste konkurrenter, konkurrencemæssige 

positioner og dennes betydning for konkurrencen herunder, vurdere konkurrentre-

ationer.  Positionering samt udarbejdelse af postitioneringskort, herunder USP, 

ESP og ISP anvendelse. Identifikation af strategiske grupper. Anvendelse af Portes 

5 forces som en brancheanalysemodel – men også som grundlæggende skabelon 

for en omverdensanalyse af nærmiljø. 

  

I grupper af 3-4 elever er case gennemarbejdet og fremlagt på klassen – efterfulgt af 

fokuseret hjemmeopgave for emnet. Emnet er testet i terminsprøve. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde./mundtlig fremlæg-

gelse - hjemmeopgaver og mindmapping 

 

Cases med fremlæggelse og terminsprøvetest 
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Titel 5 

 

Virksomhedens interne forhold og strategi 

Indhold Værdikæde- og SWOT analyse 

Muligheds og trusselsmatricer  

TOWS-analyse 

Ideformulering, visioner og målsætninger 

Generiske strategier  

Strategisk analyse - generiske strategier 

Fremtidig strategi herunder vækststrategier 

Ansoff, diversifikation, integrationsstrategier, outsourcing, frasalg. 

Boston 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021   Kap  2, 8, 10 

 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid : under grundforløb + (10%) 

Særlige fokus-

punkter 

Temaet blev introduceret under EØ-forløb med gennemgang af modellerne. 

Herefter opsamling og fordybning i særlige moduler. 

 

Eleverne skal kunne anvende virksomhedernes interne forhold til at diskutere virk-

somhedens strategiske planlægning. 

Herunder: afdække/analysere virksomhedens interne situation med afklaring af 

stærke og svage sider, konkurrencemæssige fordele og  Kernekompetencer samt 

generiske strategi. 

På baggrund af SWOT at anvende matricer til opprioritering af indsatsbehov og 

sammenhæng med TOWS modellen til konkrete forslag til handlinger. 

 Generelt anvende afsætningsøkonomiske modeller med henblik på at foretage stra-

tegiske beslutninger. De skal også kunne reflekterer og vise factsbaseret ræsonne-

ment i forhold til en given situation. 

De skal kunne identificere forskellige væksstrategier – herunder vurdere muligheder 

og udfordringer ved sådanne. 

 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010 (Bog 1:  Kap 4+5) samt 

(Kap 3+4.1 i bog 2) 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse case-

opgaver fra i-bogens værktøjskasse. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/mundtlig fremlæggelse 

af artikel-cases/skriftlig arbejde. 

Mindmapping - IT-værktøjer fra toolbox, hjemmeopgaver. 
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Titel 6 

 

Virksomhedens parametermix 

Indhold Produkt- og produktudvikling 

Serviceydelser 

Pris 

National distribution 

Promotion  

Virksomhedens samlede parametermix 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021  Kap 16, 18, 20, 22, 25     

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse. 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  25%  (inkluderet i EC, studietur mm)) 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne foretage en analysere af virksomhedens parametermix / kon-

cept for herefter at vurdere og tilpasse konkurrenceevnen. Herunder skal eleverne 

kunne foretage en klassifikation af produkter, anvende sortimentsbegreber, Identifi-

cere mærkestrategier og vurderer effektiv branding. Eleverne skal kunne forholde 

sig til de 7 p’er – herunder især serviceleverancesystem og servicepakken. 

Identifikation af virksomheders anvendelse af distributionsstrategier. Vurdere forde-

le og ulemper ved forskellige distributionskanaler og strategier samt kende forskel 

på forskellige kædeformer. 

Eleverne skal kunne foretage en vurdering af anvendt pris- og kvalitetsstrategier,  

prisfastsættelsesmetoder, priselasticiteter samt prisdifferentiering og prisstrategier. 

Endelig skal eleverne kunne forholde sig til forskellige måder at markedsføre sig på 

herunder forskellige markedsførings-former, midler og medier. 

 

Der er løbende arbejdet med opsamling og evaluering i mindmap. 

 

Særlig fokus på udarbejdelse af værktøjskasser til anvendelse i Erhvervscase og dele 

af undervisningen har været integreret i EC-forløbene. 

Parametrene har været indarbejdet under alle 3 år – hvor det har været relevant. 

Derudover er kapitlerne gennemgået enkeltvist med særlig fokus på den enkelte 

parameters muligheder/kendetegn. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejdsform/fremlæggelse/ 

skriftlig arbejde/ mindmapping 

 

Dette områder er indarbejdet i SRO og  EC, Erhvervsøkonomisk område, emne-

uger. 

 

Der er anvendt diverse casearbejde fra I-bogen, og Innovationsforløbet. Tavleun-

dervisning, interaktiv opgaveløsning (eksperimentel ) med elever ved tavlen. Proces-

skrivning på hjemmeopgaver. 

 

Retur til forside 
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Titel 7 

 

Efterspørgselsforhold :  Producentmarkedet  

 

Indhold De 3 delmarkeder 

Segmenteringsvariable, build-up og break-down tankegangen. 

Virksomheders købsadfærd – herunder købsbeslutningsprocxes, valgkriterier, fak-

torer der påvirker købsadfærden samt transaktions- og relationsmarkedsføring 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021  Kap 7, 13    

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse. 

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  5%  

 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne identificere relevante segmenteringskriterier på producent-

markedet og foretage en segmentering samt en vurdering af potentialet i udvalgte 

segmenter. Eleverne skal kunne forstå og anvende SMOK modellen i en udvælgel-

sesproces af den/de mest interessante målgrupper.  

 

Forståelse for sammenhængen mellem udarbejdelse af kundeanalyser og segmente-

ring - samt videre anvendelse i sammensætning af p-mix og konkurrenceovervejel-

ser. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde / 

individuelle opgaver /Mindmaps. 

 

Udarbejdelse af større plancher med segmentering af forskellige virksomheders 

potentielle marked. 
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Titel 8 

 

Kvantitative og kvalitative metoder: Markedsanalyse   

Indhold Fagets modeller, søgestrategier, kildekritik 

Datakilder 

Databaser 

Kvalitative og kvantitative metoder 

Repræsentativitet 

markedsanalyseprocessen 

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2021  Bog 1  

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse ca-

ses fra i-bogens værktøjskasse 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid : (5%)    

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne forstå baggrunden og hensigten med analyser. De skal kunne 

forholde sig kritisk til kildemateriale og forstå at indhente relevant datamateriale 

primært og sekundært. 

De skal have forståelse for kvalitative og kvantitative metoder, betydningen af 

repræsentativitet og kunne gennemføre simple analyseprocesser. 

 

 Eleverne har (af coronarelaterede årsager) kun gennemgået dette kapitel begræn-

set i forbindelse med gennemgang af Elevtrivselsundersøgelsen.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde/mundtlig fremlæggel-

se af cases/skriftlig arbejde./projektarbejde  Mindmapping - IT-værktøjer fra 

toolbox, hjemmeopgaver. 
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Titel 9 

 

Internationalisering 

Indhold Internationalisering - væsentligste indhold: 

 

Eksport motiver/beredskab 

Omverdensforhold i internationalt perspektiv 

Internationaliseringsmodeller, informationssøgning 

Kulturelle forhold 

Markedsudvælgelsesmetoder 

Tragtmodel 

Kulturelle forhold 

PESTEL 

Eksport motiver og beredeskab 

Internationalisering af produktparameteren 

Brandingstrategi 

Internationalisering af serviceydelser 

Internationale distributionsformer 

Pris-/kvalitetsstrategier, prirskalering, valutaforhold 

International promotion. 

 

 projektforløb  

 

Litteratur: Systime i-bog af Michael Bregendahl m.fl., 2010   kap 9, 12, 17, 19, 21, 

23, 24  

 

Eksterne kilder i form af artikler og hjemmesider på Internettet samt diverse cases 

fra i-bogens værktøjskasse. 

 

Diverse hjemmeopgaver samt opgaver med udgangspunkt i kendte cases. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid  35% 

Særlige fokus-

punkter 

Eleverne skal kunne forstå den afsætningsfaglige metode herunder med udgangs-

punkt i internationale kilder og søgemetoder at søge og finde relevante informatio-

ner til anvendelse i markedsudvælgelsesmetoder (isæt tragt-metoden).  Eleverne 

skal have en forståelse for omverdens forhold i internationalt perspektiv. 

De skal kunne vurdere en virksomheds eksportberedskab, eksportmotiver samt 

udvælgelsesmetoder. 

Eleverne skal have indsigt i kulturelle forskelle og kunne forholde sig til dette ved 

markedsudvælgelse og parametertilpasning. 

Endelig skal eleverne kunne løfte segmenteringsprocessen til anvendelse på inter-

nationalt niveau. 

 

Eleverne skal kunne vurdere fordele og ulemper ved hhv. standardiseret eller til-

passet marketingmix og skulle kunne påpege særlige forhold omkring de enkelte 
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parametre.  

 

Herunder skal eleven i sammenhæng med de øvrige strategiske teorier kunne vur-

dere muligheder og krav i forbindelse med en evt. internationalisering af virksom-

hedens parametermix. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde i uv-tiden med lærerkonsulent. Arbejdet foregår i grupper og 

afsluttes med en fremlæggelse af PP på klassen. 
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Titel 10 

 

Eksamensforløb 

Indhold Som en del af eksamenscasen for AØ på A-niveau skal eleverne udarbejde en mar-

kedsanalyse for eksport af et selvvalgt produkt. 

 

Analyse og udvælgelse skal afspejle de teoretiske modeller og teori, eleven har lært.  

 

Eleverne har arbejdet med arbejdet med den tværgående case: Jysk fra Systimebo-

gen. 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid  :  10% 

Særlige fokus-

punkter 

 Eleverne med udgangspunkt i casens materialer og information de selv har søgt 

udviklet en strategisk analyse af Jysk. Der har været lagt op til at man kunne bruge 

de arbejdsspørgsmål i casen til at sikre sig fuld afdækning af situationen. Da casen 

ikke har arbejdsspørgsmål til den interne situation – explicit blevet gjort opmærk-

som på at finde relevant data og selv analysere dette. 

 

Produktet er en plakat.  

 

Eleverne har arbejdet i grupper og fremstillet en fælles plakat. De har dog mulighed 

for i læseperioden at arbejde videre på plakaten. Der lægges ikke vægt på plakatens 

kvalitet til eksamen – men alene at den kan bruges som perspektiveringsværktøj. 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde i uv-tiden med lærerkonsulent. Arbejdet foregår i grupper og 

afsluttes med et produkt, der anvendet stil perspektiver ved mundtlig eksamen. 

Såfremt faget ikke udtrækkes fremlæggelse af PP på klassen. 

 

 

 

 

 


