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Markedsføring 
og ledelse 1 og 2



Markedsføring og ledelse 1 og 2 – hva er 
det?

Det er mye rundt deg som 
er markedsføring - uten at 
du nødvendigvis har tenkt 

på det.

Hvilken tannkrem 
bruker du? Hvilke klær tar 
du på deg? Hva drikker og 

spiser du?

Dine valg er ikke 
tilfeldige, og hvem eller hva 
påvirker dine valg? Er det 
kanskje venner, familie og 

sosiale medier? Kjendiser og 
influensere?

Markedsføring er et 
samfunnsfag. Samfunnet 

vårt er preget av sterk 
konkurranse og forbrukerne 
har mange valgmuligheter.

I faget lærer vi om hvordan 
sosiale, kulturelle og 
psykologiske faktorer 

påvirker oss.

Etikk og bærekraftig 
utvikling er viktig i 

markedsføringsfaget.



Markedsføring og ledelse 1 og 2

Praktisk og relevant kunnskap
for fremtiden

Vi samarbeider med arbeidslivet i lokalt og 
regionalt nærmiljø, og løser virkelighetsnære 
case og utfordringer.



Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1

Økonomistyring/Økonomi 
og ledelse

Velg gjerne markedsføringsfaget 
sammen med:



Entreprenørskap og 
bedriftsutvikling 1



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Hvorfor velge Entreprenørskap 
med ungdomsbedrift? 

Liker du praktiske fag? Da er kanskje dette faget noe 
for deg. Her jobber du sammen med andre elever i en 
bedrift og får jobbe tett med arbeidsliv og næringsliv.

Du opplever mestring og får større tro på deg selv.

Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler du 
sammen med andre elever en ungdomsbedrift, med 
lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.

Du får lov å ta ansvar, du styrker dine evner for 
samarbeid og kommunikasjon.

Dette jobber vi med i fagdagene        
start og drift av ungdomsbedrift 
presentasjoner 
diskusjoner og refleksjoner 
konkurranser og mesterskap



Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Nøkkelord:

Kreativitet
Gjennomføringsevne
Selvtillit og kommunikasjon
Samarbeidsevne
Å ta ansvar
Å ta initiativ
Evne til problemløsning
Salg, markedsføring, ledelse, 
personal og økonomi.



Økonomistyring
Økonomi og ledelse

Hvorfor velge økonomistyring /økonomi og ledelse?

Dette er et fag for deg som ønsker et forsprang hvis du ønsker å studere 
økonomi, eller for deg som rett og slett ønsker å utvikle en dypere 
forståelse for den rollen private og offentlige bedrifter spiller i samfunnet.



Økonomistyring 
Økonomi og ledelse

Passer det for deg?
Dette er praktiske fag hvor vi legger vekt på diskusjon knyttet til 
økonominyheter, oppgaveløsning, variert og utstrakt bruk av digitale verktøy 
(Excel m.m.).

Eksempler på noen spørsmål du kan få svar på:
• Hvordan finner man ut om en bedrift er lønnsom og hva kan bedrift gjøre 

for å forbedre sin lønnsomhet?
• Hva kan man lese ut av årsrapporten til en bedrift?
• Hvilke konsekvenser får økt globalisering for næringslivet i Norge?
• Hvordan kan bedriften utnytte sine ressurser og overleve stadig strengere 

krav til en miljømessig bærekraftig utvikling?

Dette er verdifull kunnskap for deg som fremtidig ansatt og 
leder i en bedrift, og som en mulig aktør i investormarkedet.



Samfunnsøkonomi 1 og 2



Samfunnsøkonomi 1 og 2
Mange dagsaktuelle temaer

• Hvorfor er prisene så høye i Norge?
• Hvordan forebygge miljøskader?
• Hvorfor tjener leger mer enn prester?
• Hvorfor har Norge klart seg så godt etter både finanskrisen og covid

pandemien?
• Hva skjer med etterspørselen etter boliger når renten stiger?
• Hva kan vi gjøre med arbeidsledigheten?
• Bør vi kutte eller bruke mer av oljeformuen vår?

Hvorfor velge faget?
• Få forståelse for viktige sammenhenger i samfunnet
• Aktuelt – vi følger med i media
• Mange høyskoler innen økonomi og samfunnsfag har 

samfunnsøkonomi - her blir du godt forberedt
• Nasjonale og internasjonale forhold



Undervisningsmetoder og vurdering i økonomifag
• Undervisningsmetoder

• ekskursjoner til bedrifter
• samarbeid med arbeidslivet
• gruppearbeid
• nyhetsdiskusjon og presentasjoner
• diskusjoner og refleksjoner
• Konkurranser; Quizlet, Kahoot, 

Hubro

• Vurdering
• Individuelle vurderinger muntlig og 

skriftlig, gruppevurderinger 
av prosjekt



Oppsummering økonomifag

Hvorfor velge økonomifag :-)
❖Relevante fag for samfunnet vi lever i
❖Dagsaktuelle
❖Praktisk tilnærming
❖Virkelighetsnært - kontakt med arbeidslivet – din 

fremtidige jobb?
❖Relevant for CV din
❖Godt forberedt til universitet og høyskoler



Lærere du kan snakke med om fagene:

Hege Nerhus

Inger-Merethe Nisted

Tom Strømnes

Carina Bratli,
avdelingsleder økonomifag

Helge Vidar 
Sørheim

Trine Sundene Marthinsen


