
 

 

Afsætning A  

 
1. Fagets rolle  
Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og af-

sætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale 

omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Faget anvender 

samfundsvidenskabelige metoder, herunder analyse, ræsonnement og arbejde med modeller.  

 

2. Fagets formål  
Viden og færdigheder  

Eleverne skal have en sådan viden om fagets teori og metode, og en sådan viden om virksomheders 

nationale og internationale udvikling, at de kan argumentere, ræsonnere og formidle 

afsætningsøkonomiske problemstillinger. Eleverne skal yderligere have viden om og kunne forstå 

virksomhedens rolle i et globalt perspektiv.  

 

Lærings- og arbejdskompetencer  

Eleverne skal bl.a. i et videreuddannelsesperspektiv kunne arbejde helhedsorienteret med 

afsætningsøkonomiske problemstillinger og kunne indsamle og analysere relevante informationer med 

henblik på at skabe fagligt grundlag for beslutninger. Endelig skal eleverne kunne arbejde med 

afsætningsøkonomisk teori og metode og med relevante informationsteknologiske værktøjer.  

 

Personlige og sociale kompetencer  

Elevernes skal kunne arbejde selvstændigt og i grupper. Endvidere skal eleverne kunne arbejde på 

grundlag af indsigt i, at succes på arbejdsmarkedet som noget væsentligt forudsætter, at man har stor 

personlig gennemslagskraft, at man er i stand til at arbejde som et team med sine kolleger, og at man 

kan samarbejde med både underordnede, overordnede, kunder og leverandører. 

 

Kulturelle og samfundsmæssige kompetencer  

Elevernes skal kunne arbejde på grundlag af indsigt i, at det grønlandske samfund og verden i øvrigt 

består af en række segmenter og målgrupper, og at en virksomheds succes i høj grad afhænger af evnen 

til at identificere og markedsføre sig overfor de rigtige segmenter og målgrupper. Endvidere skal 

eleverne kunne arbejde på grundlag af indsigt i, hvilken betydning for værdiskabelsen i samfundet 

virksomheders salg har på det grønlandske og især på det udenlandske marked. Endelig skal eleverne 

kunne arbejde på grundlag af relevant indsigt i fremmede kulturer, herunder at salg og markedsføring 

overfor fremmede kulturer som noget væsentligt forudsætter, at man kan tilpasse sin adfærd, ligesom 

eleverne skal have indsigt i, at udlændinge kan have svært ved at tilpasse sig den grønlandske kultur. 

 

3. Læringsmål og indhold  

 

3.1 Læringsmål  
Eleverne skal i såvel grønlandsk som internationalt perspektiv kunne:  
a) afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning,  

b) identificere, formulere og behandle de afsætningsmæssige udfordringer, der knytter sig til en 
virksomheds fortsatte vækst,  

c) anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber,  

d) udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en 
række afsætningsøkonomiske forhold i en given kontekst,  

e) indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds markedsforhold og vurdere 
informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng,  



 

 

f) fortolke og formidle afsætningsøkonomiske forhold og  

g) udvælge og anvende it-værktøjer.  

 

3.2 Kernestof  
Kernestoffet er:  
a) Metode: kvantitative og kvalitative metoder  

b) Makroforhold: omverdensforhold, grønlandsk og internationalt  

c) Internationaliseringsteori: markedsudvælgelse, internationaliseringsmodeller og kulturelle forhold  

d) Strategisk planlægning: virksomhedens interne forhold, konkurrence-, vækst- og porteføljestrategier  

e) Efterspørgselsforhold: markedets størrelse, segmentering og målgruppevalg, grønlandsk og 
internationalt, samt købsadfærdsteori på konsument- og producentmarkedet  

f) Udbudsforhold: markedsafgrænsning, brancheforhold og konkurrencesituation  

g) Marketingmiks: produkt, pris, distribution og promotion på nationalt og internationalt niveau samt 

markedsføringsplan  

 

3.3 Supplerende stof  
Eleverne vil ikke kunne opfylde læringsmålene alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof 

skal udvælges, således at det sammen med kernestoffet medvirker til opfyldelse af læringsmålene. Det 

supplerende stof omfatter aktuelt afsætningsøkonomisk stof, typisk avisartikler, tv-udsendelser eller 

informationer fra virksomheders hjemmesider, der perspektiverer og uddyber læringsmålene. I det 

perspektiverende stof skal der i videst muligt omfang perspektiveres til såvel grønlandske som 

internationale forhold.  

 

4. Undervisningens tilrettelæggelse  

 

4.1 Didaktiske principper  
a) Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes faglige niveau og viden.  

b) Undervisningen tilrettelægges, så den i videst muligt omfang har karakter af en læringsdialog mellem 

lærer og elever.  

c) Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem forskellige undervisningsformer.  

d) Undervisningen tilrettelægges, så elevernes interesser og behov tilgodeses, så eleverne får mulighed 

for at opleve faget som spændende, relevant og vedkommende.  

e) Undervisningen tilrettelægges, så der både er faglig progression i de enkelte forløb og temaer såvel 

som progression i udvikling af fagsprog og terminologi, så eleven gradvis opøves i mere selvstændige 

arbejdsformer og kompleks tænkning.  

f) Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang perspektiveres til det omgivende 

samfund.  

 

De afsætningsøkonomiske problemstillinger anskues ud fra en helhedsorienteret synsvinkel med fokus 

på sammenhænge og med inddragelse af fagets teori i en international kontekst. Et problemorienteret 

undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Gennem denne 

undervisning styrkes elevernes faglige nysgerrighed, intuition og kreativitet, ligesom elevernes faglige 

selvstændighed og sikkerhed styrkes. Fagets problemstillinger anskues, således at der skelnes mellem 

person-, virksomheds- og brancheniveau. Under-visningen omfatter analyse ved anvendelse af fagets 

grundlæggende metoder, teorier og modeller og sammenhænge med virkelighedsnære problemstillinger.  

 

 

 



 

 

4.2 Arbejdsformer  
Der veksles mellem selvstændigt arbejde, gruppe- og klasseundervisning. De forskellige arbejdsformer 

skal medvirke til at fremme elevernes evne til at analysere og vurdere afsætningsøkonomiske 

problemstillinger. Der arbejdes med autentiske cases, samarbejde med virksomheder samt 

virksomhedsbesøg og gæstelærere.  

Undervisningen tilrettelægges med mindst et sammenhængende forløb, som tager udgangspunkt i 

samarbejde med en virksomhed. I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde selvstændigt med 

afsætningsøkonomiske informationer og problemstillinger med udgangspunkt i virksomheden. Forløbet 

tilrettelægges, således at elevernes evne til at demonstrere faglige færdigheder fremmes, og således at 

deres evner til at diskutere, analysere og vurdere en virksomheds problemstillinger på et konkret 

grundlag udvikles.  

Undervisningen skal tilrettelægges, så den både tilgodeser elever, der har undervisningssproget som 

førstesprog og som andetsprog.  

Undervisningen omfatter ved afslutningen af faget udarbejdelse af et eksamensprojekt, der omfatter ca. 

24 undervisningstimer, og som indeholder centrale problemstillinger fra faget. 

Eleven udarbejder en projektbeskrivelse som forelæg for projektet. Projektbeskrivelsen godkendes af 

skolen. Godkendelsen gives, når projektet er egnet som grundlag ved eksamen. Projektrapportens 

omfang skal være på maksimalt 15 sider. I projektet skal eleven arbejde individuelt og selvstændigt med 

afsætningsmæssige problemstillinger, som har en tydelig international dimension. Projektet skal 

indeholde såvel en analyse- som en beslutningsdel. Eleverne kan vælge at lave projektet som et 

gruppeprojekt. En 2-personers gruppe skal i så fald aflevere et projekt på maksimalt 25 sider. En 3-

personers gruppe skal aflevere maksimalt 35 sider, og så fremdeles.  

Det skriftlige arbejde planlægges, så der er progression og sammenhæng til skriftligt arbejde i de øvrige 

fag. Der arbejdes med progression i såvel form som indhold og omfang. Det skriftlige arbejde skal 

understøtte opfyldelsen af læringsmålene, herunder evnen til systematisk at formidle faglige 

problemstillinger ved anvendelse af fagets metoder og teorier. Herved opnår eleven gradvis sikkerhed i 

at integrere observerede informationer fra statistikker, artikler m.v. i en teoretisk ramme. Der skal 

endvidere arbejdes systematisk med betydningen af de taksonomiske niveauer og udfoldningen af fagets 

kernestof.  

 

4.3 Fagsprog  
Undervisningen skal tilrettelægges, således at der arbejdes systematisk med udvikling af elevernes 

fagsprog og forståelse og anvendelse af fagets terminologi. Undervisningen skal tilrettelægges, så 

eleverne gradvis opnår sikkerhed i forståelse og brug af før-faglige begreber.  

 

4.4 Samspil med andre fag  
Undervisningen skal tilrettelægges, så der i perioder arbejdes tværfagligt og drages paralleller til andre 

fags vidensområder.  

Faget har fagligt samspil med humanistiske fag om internationale og tværkulturelle problemstillinger. 

Faget har stort samspil med fagene International økonomi B og erhvervsret B omkring virksomhedens 

eksport, strategi og logistik og især problemstillinger omkring erhvervspolitiske forhold, internationale 

forhold og lovgivningsmæssige aspekter. Faget har et stort samspil med sprogfagene, idet en stor del af 

fagets terminologi er engelsk og dansk, og en stor del af terminologien ikke findes som ord eller 

begreber på grønlandsk, hvor der kun findes uofficielle forklaringer af ordene og begreberne.  

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til, at tekst- og præsentationsprogrammer skal indgå som 

naturlige værktøjer i elevernes arbejde med afsætningsøkonomiske opgaver og øvelser. I forbindelse 

med case arbejde og arbejdet med åbne og virkelighedsnære problemstillinger tilrettelægges 

undervisningen under hensyn til, at eleverne så vidt muligt skal have adgang til internettet, samt at 

eleverne skal kunne søge og finde relevante informationer i centrale databaser.  

 



 

 

5. Evaluering  

 

5.1 Løbende evaluering  
Gennem individuel vejledning og evaluering opnår eleverne undervejs i det samlede forløb en klar 

opfattelse af niveauet for og udviklingen i sit faglige standpunkt. Herunder inddrages aktiviteter, som 

stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for 

evalueringen er læringsmålene.  

 

5.2 Prøveform  
Projektprøve på grundlag af et projekt udarbejdet som en del af undervisningen jf. punkt 4.2 og en 

mundtlig prøve.  

Eksaminationen ved den mundtlige prøve består af to dele. Den ene del af eksaminationen sker med 

udgangspunkt i det udarbejdede eksamensprojekt. Den anden del af eksaminationen sker med 

udgangspunkt i en opgave, der består af ukendt materiale i form af en mindre case. Opgaven skal give 

eksaminanden mulighed for at vise evne til beskrivelse, analyse og vurdering af faglige 

problemstillinger. Eleven vælger selv rækkefølgen af de to deleksaminationer.  

Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid og eksaminationstiden er ca.30 minutter pr. eksaminand.  

 

5.3 Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen af eksaminandens præstation i eksamensprojektet og den mundtlige prøve er en vurdering 

af, i hvor høj grad eksaminanden ved prøven opfylder læringsmålene. Ved bedømmelsen af det 

eksamensprojektet skal der indgå en vurdering af elevens ejerskab til projektet. Der gives to karakterer: 

En for eksamensprojektet og en for præstationen under den mundtlige eksamination. Karaktererne gives 

individuelt. I karakteren for præstationen under den mundtlige eksamination vægtes de to dele lige. 


