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Undervisningsbeskrivelse for Afsætning B 
 

Termin Maj / juni 2022 

Institution Uddannelsescenter Holstebro / Business 

Uddannelse EUX Merkantil 

Fag og niveau Afsætning B 

Lærer(e) Vibeke Dixen Nielsen 

Hold e21bu-I-euxstdx + e21bu-I-euxstdy 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til faget og afsætningsfaglig metode 

Titel 2 Virksomhedens interne og eksterne situation  

Titel 3 Segmentering, personas og købsadfærd på B2C 

Titel 4 Købsadfærd på B2B 

Titel 5 Konkurrent/brancheanalyse 

Titel 6 Markedsanalyse 

Titel 7 Strategi 

Titel 8 Marketingsmix 

Titel 9 Afsluttende forløb 

Titel 10 Eksamenstræning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Introduktion til faget og afsætningsfaglig metode 

Indhold Kernestof:  

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 1 og 2 

Gennemgang af kernestofområder i Afsætning B 

Vise eksempel på eksamensopgave 

Opgaver fra Systime-bogen 

Opgave, hvor eleverne bl.a. trænes i litteraturlisteautoma-

ten.dk 

Opgave i søgestrategier 

 

Omfang 

 

4 lektioner + løbende med progression hen over perioden 

 

Særlige fokus-

punkter 

Afsætningsfaglig metode 

• Kompetencer i Afsætning 

• Fagets metoder 

• Fagets modeller 

• At søge informationer i afsætning 

• Kildekritik og empiri 

• At kommunikere i afsætning 

• Skriftlighed i afsætning 

• Afsætningsfaglige genrer (ikke gennemgået) 

• Argumentation og dokumentation 

   Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Øvelsesopgaver fra Systime-Ibogen 

Diverse bevægelsesopgaver 

Gruppe- og selvstændigt arbejde 

Forløbet er koblet sammen med EO1, hvor der primært øves 

rapportskrivning 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Virksomhedens interne og eksterne situation 

Indhold Kernestof:  

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 3 og 4  

Supplerende stof:  

• Internet  

• Virksomhedsbesøg hos tre virksomheder 

• SWOT og konkurrencestrategi fra kap. 8 

Omfang 

 

 3 uger + løbende med progression hen over perioden 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Den interne situation 

• Virksomhedskarakteristik 

• Konkurrencedygtighed 

• Forretningsmodeller – herunder Business Model Canvas 

• Værdikæden 

• SW-opstilling 

Den eksterne situation 

• Omverdensmodellen 

• PESTEL-analyse 

• SW-opstilling 

 Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Diverse bevægelses-opgaver 

Kahoot 

Øvelsesopgaver fra Systime Ibogen  

Gruppe- og selvstændigt arbejde 

• SMUK-festopgave afleveres og fremlægges 

• Coop måltidskasser - opgave fremlægges i grupper for mig  

 

Forløbet er koblet sammen med EO1, hvor eleverne ud fra virk-

somhedsbesøg kan vælge mellem tre opgaveformuleringer (heraf 

to, hvor afsætning indgår). Eleverne analyserer enten konkurren-

cesituation og reklame (Dansk/Afsætning) eller intern og ekstern 

situation (Afsætning/Organisation) 

Minirapport afleveres og bedømmes. 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 3 

 

Segmentering, personas og købsadfærd på B2C-

markedet 

Indhold Kernestof:  

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 10 og 6 

 

Supplerende stof:  

• Artikler – Internet 

• Conzoom-livsstilsanalyse (Internet + PDF fra 2017) 

 

Omfang 

 

Uge 36-39 + løbende med progression hen over perio-

den 

 

Særlige fokuspunkter Segmentering og målgruppevalg 

• Markedssegmentering 

• Segmenteringsprocessen 

• Livsstilsanalyser 

• Personas 

Købsadfærd på B2C-markedet 

• Behov, købemotiver 

• Købsadfærd og købsadfærdstyper 

• Beslutningsproces 

• Køberoller 

• Andre købsadfærdsbegreber 

• SOR-modellen 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Øvelsesopgaver 

Kender du typen-opgave 

Gruppe og selvstændigt arbejde – fremlæggelser for 

underviser og andre elever 

Gruppeopgave: Lav persona for en i gruppen 

 

Forløbet er koblet sammen med elevernes EO2, hvor de 

opstarter E-handelsvirksomhed (tværfagligt samarbejde 

med Dansk, Informatik, Innovation og VØ) 

Gruppefremlæggelse i EO2. Desuden afleveres opgave 

med segmentering og købsadfærd 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 4 

 

Købsadfærd på B2B-markedet 

Indhold Kernestof: 

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 7 

 

Supplerende stof:  

• Internet  

• Købscenter 

 

Omfang 

 

4-5 lektioner + løbende med progression hen over perio-

den  

Særlige fokuspunkter Købsadfærd på producentmarkedet 

• Virksomheders købsadfærd 

• Virksomheders købsbeslutningsproces 

• Valgkriterier på de tre markeder 

• Faktorer, der påvirker købsadfærden 

• Transaktions- og relationsmarkedsføring 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning og diskussion 

Øvelsesopgaver og diverse bevægelsesopgaver 

Individuelt- og gruppearbejde 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 5 

 

Konkurrent- og brancheanalyse 

Indhold Kernestof: 

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 5 

 

Supplerende stof:  

• Artikler – Internet 

• Differentiering og positionering (USP, ESP, ISP) 

 

Omfang 

 

2 uger + løbende med progression hen over perioden 

 

Særlige fokuspunkter Eleverne arbejder induktivt med det meste af stoffet 

Væsentligste arbejds-

former 

Kort præsentation af emnet 

Eleverne deles i grupper og får forskellige opgaver 

Gruppearbejde 

Mundtlige fremlæggelser ud fra plancher 

Klasseundervisning med teorigennemgang om svære 

emner 

Små øvelsesopgaver og bevægelsesopgaver 

Opgaver fra Systime Ibog 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 6 

 

Markedsanalyse  

Indhold Kernestof: 

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 9 

 

Supplerende stof: Artikler - Internet 

 

Omfang 

 

Ca. 2 uger + løbende med progression hen over perio-

den 

Særlige fokuspunkter Markedsanalyse 

• Formål med dataindsamling 

• Datakilder og databaser 

• Kvalitative- og kvantitative metoder 

• Spørgeskemaudformning 

• Respondentudvælgelse 

• Stikprøveudvælgelse 

• Fejlkilder og repræsentativitet 

• Markedsanalyseprocessen 

• Big Data 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Øvelsesopgaver og diverse bevægelsesopgaver 

Individuelt arbejde 

Gruppearbejde (EO3) 

 

Forløbet kobles sammen med EO3, som er et tværfagligt 

forløb med Engelsk. Eleverne trænes primært i metode. 

Eleverne laver markedsanalyse (og kulturanalyse) for 

Cocio. Grupperapport afleveres, og eleverne fremlæg-

ger deres rapport i grupper. Markedsanalysen vurderes 

særskilt. 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 7 

 

Strategi 

Indhold Kernestof: 

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 8 

 

Supplerende stof:  

• Artikler – Internet 

• Strategiske niveauer 

 

Omfang 

 

Ca. 5 lektioner + løbende med progression hen over pe-

rioden  

 

Særlige fokuspunkter Strategi 

• Mission, vision og værdier 

• SWOT-opstilling 

• TOWS-matrix 

• Konkurrencestrategier 

• Vækststrategier (intensivering) 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Øvelsesopgaver fra Systime Ibogen og diverse bevæ-

gelsesopgaver 

Gruppearbejde: Carlsberg-opgave 

Individuelt arbejde 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 8 

 

Marketingmix på B2C 

Indhold Kernestof: 

Afsætning B til EUX, Systime  

https://afsbeux.systime.dk/ 

Kapitel 11-16 

 

Supplerende stof: Artikler – Internet – You Tube 

 

Omfang 

 

Ca. 7 uger + løbende med progression hen over perio-

den  

Særlige fokuspunkter Parametermix 

• Produktklassificering 

• Kvalitet, emballage, sortiment 

• PLC 

• De 3 ekstra P’er (serviceydelser) 

• Mærkestrategi  

• Prisfastsættelsesmetoder 

• Priselasticitet 

• Prisstrategi – nye og nuværende 

• Prisdifferentiering  

• Distributionsstrategi 

• Distributionskanaler 

• Kædeformer 

• Promotionformer 

• Pull- og push-strategier 

• Branding 

• Offline medier 

• Online medier 

• SEO – Search Engine Optimization 

• SEM – Search Engine Marketing 

• Kommunikationsmodeller 

• AIDA 

• Markedskort 

• Markedsføringsplan 

• Marketingmix i forhold til strategier 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion 

Øvelsesopgaver fra Ibog samt egen tilvirkede opgaver 

Gruppearbejde fra kapitel 15 om Promotion. 

Caféfremlæggelser om parametermix (SportMaster) 

 

Retur til forside 

 

https://afsbeux.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 9 

 

Afsluttende forløb 

Indhold På baggrund af materiale fra 3 virksomheder, vælger 

hver elev en virksomhed og løser 6 opgaver (som dæk-

ker bredt i hele pensum). Se særskilt Beskrivelse for ”Af-

sluttende projekt i Afsætning”. 

De tre virksomheder er: 

1. Bold 

2. HTH 

3. SkatePro 

 

Omfang 

 

15-20 lektioner fordelt ud over hele året. Eleverne har 

besvaret projektopgaverne løbende. 

Særlige fokuspunkter Besvarelserne rettes ikke. Skal bruges til evt. mundtlig ek-

samen, hvor der skal perspektiveres til besvarelsen 

Væsentligste arbejds-

former 

Individuelt arbejde i opgave 1-7. Eleverne må dog sam-

arbejde, og de fleste har valgt at samarbejde i grupper. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 10 

 

Eksamenstræning 

Indhold Gennem arbejde med tidligere eksamensopgaver trænes 

eleverne i følgende discipliner: 

• De taksonomiske niveauer 

• Præsentationsteknik 

• Strukturering af stoffet 

• Forberedelse (30 minutter) 

• Begreber og fagets kernestof 

Omfang 

 

5- 10 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Selvstændigt arbejde 

Fremlæggelser og feedback 

Opsamling 

Opgavebesvarelser afleveres på Teams og tæller med som 

en vigtig del af afsluttende standpunktskarakter 

 

Retur til forside 

 

 

 


