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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfaget markedsføring i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen 
til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og
i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som
overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger.
Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har
skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 13. januar 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Utviklingen går i retning av større, åpnere og mer konkurransepregede markeder. Bedrifter og bransjer som tradisjonelt har vært vant til å ha beskyttelse mot konkurranse gjennom offentlige reguleringer, i form av tillbeskyttelse eller konsesjonsrettigheter etter annet, opplever at de må konkurrere på like vilkår med andre bedrifter.

Politiske vinder kan snu, men for tiden er trenden internasjonalt og i Norge, å prioritere konkurranse i markedene for å nyte godt av fordelene ved markedsøkonomien. Denne utviklingen stiller større krav til bedriftene generelt og til deres markedsføringskompetanse spesielt. Det er bare de bedrifter som klarer å finne fram til sine konkurransefortrinn og utnytter disse, som vil overleve og ha framgang.

Markedsføringen er et av "tannhjulene" i "bedriftsmaskineriet" hvor planene legges for hvordan bedriften skal hevde seg i konkurransen og lykkes i markedet.

Det er markedsføreren som analyserer markedet, finner fram til aktuelle målgrupper og kartlegger målgruppenes behov. Her legges planene for hvordan virkemidlene, produkt, pris, distribusjon og påvirkning skal tas i bruk for å tilfredsstille de valgte målgruppenes behov på den beste måten. Dermed er markedsføringen også i stor grad styrende for hvordan resten av bedriften arbeider. For eksempel vil valg av produkter og kvaliteten på disse, i stor grad være styrt av markedsføringen og de planene som legges der.

Markedsøkonomi og konkurranse kan ha negative sider. Disse kan gå på utilbørlig utnyttelse av ressurser og miljø. Det kan dreie seg om kjønnsdiskrimineremde virkemiddelbruk i markeds-føringen og markedsføringen kan gå over grensene for etikk og moral ved de produkter som tilbys eller ved måten de markedsføres på. Myndighetene har derfor innført en rekke lover og reguleringer som trekker opp grensene for hva som er tillatt. Markedsføreren må kjenne til disse bestemmelsene og opptre i overensstemmelse med disse.

Markedsføringsfaget dreier seg mye om metoder, men i like stor grad dreier det seg om en måte å tenke på. Du lærer å sette marked og markedets behov i fokus og som styrende for bedriftens utvikling. Det motsatte gjøres altfor ofte; bedriftene blir for opptatt av produktet eller prosessen og glemmer hva kundene egentlig vil ha.

Siden markedsføringen griper så sterkt inn i alle deler av bedriften, er det lett å forstå at evnen til samarbeid med andre er en viktig forutsetning for en god markedsfører og opplæringen i faget vektlegger evnen til samarbeid.

I markedsføringsfaget analyseres sterke og svake sider ved hele bedriften og analyser legges  til grunn for planleggingen. Det er viktig å finne fram til bedriftens konkurransefortrinn. Markedsføring dreier seg derfor om å være analytisk og finne fram til nye måter å gjøre ting på. Opplæringen er problemorientert, og oppøver evnen til  problemløsing.

Elevene skal ha oppøvd en samfunnsbevisst holdning på områdene ressurs, miljø, likestilling, etikk og moral i markedsføringen.

Markedsføring gjelder for alle typer virksomheter, for organisasjoner, institusjoner, ulike bedrifter m.v.

1.2	Markedsføring i videregående opplæring

Studieretningsfaget markedsføring i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag består av markesføring I, II og III med gjennomsnittlig 5 uketimer hver (187 årstimer).

Markedsføring II og III bygger på markedsføring I. Markedsføring II og III kan tas uavhengig av hverandre.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter  


2.1	Felles mål for studieretningsfaget markedsføring

Elevene skal

	ha kunnskaper om hva markedsføring er og om bakgrunnen og utviklingen av faget

	ha innsikt i arbeidsmåter for å forstå markedsføringens betydning i bedrift og samfunn

	kunne løse markedsføringsoppgaver og -problemer

	ha kunnskaper om og kunne følge lover, forskrifter, regler og etiske normer som har betydning for all markedsføring

	ha kunnskaper om markedsføringens mulige negative konsekvenser for individ og samfunn, og de skal kunne vise kritisk holdning til markedsførernes budskap

	ha kunnskaper om Norges samhandel med andre land og hva som skiller nasjonal og internasjonal markedsføring

	kunne gi en oversikt over den internasjonale historiske utviklingen innen markedsføringsfaget og hvilke rammebetingelser faget er underlagt
	
	kunne bruke informasjon fra sekundære og primære kilder

	ha kunnskap om markedsføringens har et tverrfaglige perspektiv som både stiller krav til samarbeid, kommunikasjon og presentasjon

	kunne planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid

	ha gode arbeidsvaner og kunne ta ansvar for egen læring

	utvikle holdninger som fremmer likeverd og forståelse mellom kjønnene og mellom medmennesker

	være bevisst sitt samfunnsansvar og ta miljø på alvor i enhver markedssammenheng

	vise toleranse og se verdien i kulturell variasjon

	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi

2.2	Markedsføring I


Mål 1
Elevene skal kunne foreta en situasjonsanalyse av arbeidsbetingelser som kan få betydning for bedriftens beslutninger. De skal kunne analysere bedriftens sterke og svake sider samt muligheter og trusler i konkurransen på forbrukervaremarkedet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne gi en oversikt over den historiske utviklingen innen markedsføringsfaget og hvilke rammebetingelser faget er underlagt

1b	kjenne til begrepet arbeidsbetingelser og kunne bruke leteskjema for arbeidsbetingelser

1c	kunne drøfte og gi eksempler på hvordan natur og miljø kan ivaretas i markedsføring

1d	kunne finne fram til bedriftens sterke og svake sider, samt muligheter og trusler

1e	kunne foreta en oppsummering som et beslutningsgrunnlag i videre planlegging

1f	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi for en situasjonsanalyse


Mål 2
Elevene skal på grunnlag av en situasjonsanalyse av bedriften, kunne definere mål for bedriften

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om krav til mål

2b	kunne formulere mål og delmål med et kvalitativt og kvantitativt innhold


Mål 3
Elevene skal på basis av situasjonsanalyse og mål ha oversikt over bedriftens eller  organisasjonens ulike virkemidler. De skal kunne utføre enkle økonomiske beregninger for markedsføringen

Hovedmomenter
Elevene skal 

3a	kjenne til produktbegrepet i en utvidet sammenheng, hva sortiment er, produktets utvikling fra idè til avvikling og produktets livssykluskurve(PLS-kurven)


3b	kjenne til den kontinuerlige utviklingen som foregår innen varedistribusjon og samfunnsmessige konsekvenser av samarbeidsformer som eksisterer.

3c	ha kunnskaper om hvilke oppgaver distribusjonssystemet har, hva som ligger til grunn for valg av distribusjonsvei og kunne foreta enkle økonomiske beregninger knyttet til lagerhold

3d	kjenne til og forstå de vanligste metoder for prissetting, prisdifferensiering og kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i økonomiske beregninger knyttet til dette

3e	kjenne til og forstå hva personlig kommunikasjon og massekommunikasjon er, og i hvilke former slik kommunikasjon kan forekomme

3f	ha kunnskap om media brukt i markedsføring, valg av medier og hvordan disse kan brukes i en kampanje


Mål 4
Elevene skal ha kunnskaper om forbrukervaremarkedenes forskjellige karakter, sammensetning og betydning for markedsføringen

Hovedmomenter
Elevene skal 

4a	kjenne til og forstå betydningen av segmentering og de krav som stilles til segmenter

4b	kjenne kriteriene for segmentering av forbrukervaremarkedet og segmenteringsstrategier


Mål 5
Elevene skal kunne beskrive det informasjonsbehovet bedriften har for å kunne ta beslutninger og kunne foreta enkle markedsundersøkelser ved hjelp av sekundære og primære datakilder

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne foreta enkle markedsundersøkelser og kjenne til momenter som inngår i en slik prosess

5b	kjenne til mulige sekundære og primære kilder og kunne se bruksområdene for disse

5c	kunne benytte tilgjengelig statistikkverktøy for bearbeiding av data fra markedsundersøkelser 



Mål 6
Elevene skal ha innsikt i og kunne beskrive motiver kundene har for å skaffe seg et produkt, hvordan kundene går fram for å anskaffe produktet og hvordan de bruker produktet

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	ha kunnskaper om kjøpsprosessen og de roller som er knyttet opp mot denne

6b	kjenne indre og ytre forhold som påvirker kjøpsadferden  

6c	kjenne til og forstå hvordan produkter adopteres av ulike personer til ulike tidspunkt


Mål 7
Elevene skal kjenne til og ha oversikt over de mest sentrale lovene som gjelder for markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til og kunne diskutere bakgrunnen for gjeldende lover og forskrifter for markedsføring og sentrale bestemmelser om merking av forbruksvarer, varemerker og patenter

7b	kjenne til bestemmelser om produktkontroll, produktansvar, åndsverk, angrefrist og kredittkjøp samt bestemmelser i kjøpslov og avtalelov som er relevant for markedsføringen


Mål 8
Elevene skal kjenne til ulike former for presentasjon og kunne begrunne valg av innhold, form og teknikk ved presentasjonen

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	ha innsikt i generelle retningslinjer som gjelder for muntlig og skriftlig presentasjon

8b	kjenne til bruk av verktøy for å lage presentasjonsmateriell som for eksempel rapporter, plakater, transparenter og forsider



Mål 9
Elevene skal ha kunnskaper om etiske normer ved markedsføring og markedsstrategier og kunne ivareta disse i arbeidet med faget

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kjenne til etiske normer ved markedsføring 

9b	kunne drøfte etiske problemstillingen ved en bedrifts eller organisasjons markedsføring

9c	kunne gjøre rede for hvordan etikk virker inn på bruken av konkurransemidlene

9d	kunne drøfte markedsføringsbudskap i lys av økologi- og bærekraftig ressurspolitikk



2.3	Markedsføring II


Mål 1
Elevene skal kjenne til de overordnede målene som styrer en bedrifts eller organisasjons  forretningsidè og bedriftsstrategi, og kjenne til funksjoner som tilvirkning, transport, regnskap, personalledelse og markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til og kunne gi eksempler på en bedrifts overordnede mål

1b	kjenne til ulike overordnete mål for en bedrift som økonomiske mål, ideelle mål, mål for sysselsetting og politiske mål

1c	kjenne til, forstå hensikten med og kunne gi eksempler på forretningsidèer 

1d	kunne beskrive en forretningsidè ved å definere hvilke markeder bedriften eller virksomheten skal rette seg mot, hvilke behov som skal dekkes og hvordan behovene kan dekkes

1e	kjenne til og forstå overordnede mål som arbeidsbetingelse og gi eksempler på virkemidler i forhold til mål


Mål 2
Elevene skal kunne foreta en situasjonsanalyse for bedrifter som opererer i bedrifts-markedet, mellomhandlermarkedet og organisasjonsmarkedet. De skal kunne finne fram til bedriftens sterke og svake sider og kunne beskrive bedriftens muligheter og trusler i forhold til de tre markedene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til begrepet arbeidsbetingelser og kunne bruke leteskjema for arbeidsbetingelser

2b	kunne finne fram til bedriftens sterke og svake sider, samt muligheter og trusler

2c	kunne beskrive og drøfte arbeidsbetingelser, gi en oppsummering og et beslutnings-grunnlag for videre markedsføringsplanlegging

2d	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i analysearbeidet



Mål 3
Elevene skal ha innsikt i og kunne beskrive motiver kundene i bedrifts-, mellomhandler- og organisasjonsmarkedet har for å anskaffe seg et produkt, hvordan de går fram for å skaffe seg det og hvordan de bruker produktet

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kjenne til og forstå kjøpsprosessen og de roller som er knyttet opp mot denne i bedrifts-, mellomhandler- og organisasjonsmarkedet

3b	kjenne til og forstå motiver og særtrekk som påvirker kjøpsadferden i bedrifts-, mellomhandler- og organisasjonsmarkedet


Mål 4
Elevene skal kjenne til og forstå begrepet markedsstrategi og de beslutningsområder markedsstrategien omfatter. De skal kunne gjøre rede for den gjensidige avhengigheten som er knyttet til beslutningsområdene og hvilken betydning de har for valg av konkurransemidler

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til og kunne beskrive mellomhandlermarkedet, organisasjonsmarkedet og bedrifts-markedet

4b	innenfor hvert av hovedmarkedene kjenne aktuelle segmenter, kunne beskrive disse og gi en begrunnelse for å velge ett eller flere av dem

4c	ha kunnskaper om valg av produktpolitikk og distribusjonspolitikk

4d	ha kunnskaper om kommunikasjonstiltak i forhold til ulike hovedmarkeder og betydningen av personlige relasjoner i markedsføringen

4e	ha kunnskaper om valg av prispolitikk

4f	ha kunnskaper om sammenhengen mellom konkurransemidler, ønsket om posisjonering og profilering

4g	kunne velge og begrunne samlet markedsstrategi i forhold til marked



Mål 5 
Elevene skal ha kunnskaper om markedsundersøkelser og kunne benytte relevant informasjonsteknologi i arbeidet. Elevene skal ha kjennskap til prognoser

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne gjøre rede for hva som menes med markedsundersøkelser

5b	kunne beskrive bedriftens databehov på bakgrunn av et definert problem

5c	kjenne til ulike metoder som kan benyttes ved markedsundersøkelser og kunne foreta hensiktsmessige valg ut fra bedriftens behov

5d	kjenne til ulike utvalgsmetoder, og kunne foreta og begrunne valg av metode ut fra bedriftens behov

5e	kunne gjøre rede for hvordan analyse og tolkning av data ved markedsundersøkelser skal gjennomføres og diskutere fare for misbruk

5f	ha kunnskaper om informativ presentasjon og rapportutforming 

5g	kunne benytte tilgjengelig informasjonsteknologi til analyse og tolkning av innsamlet materiale

5h	ha kjennskap til ulike typer prognoser og vanlige prognosemetoder 


Mål 6
Med utgangspunkt i markedsmål og markedsstrategier skal elevene kunne utarbeide realistiske forslag til kampanjer rettet mot bedriftsmarkedet, organisasjonsmarkedet og mellomhandlermarkedet. De skal kjenne til og kunne bruke relevante kampanjefaktorer for å beskrive kampanjen og kunne lage en skjematisk kampanjeoversikt

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til relevante kampanjefaktorer og kunne bruke disse i en kampanje rettet mot bedriftsmarkedet, organisasjonsmarkedet og mellomhandlermarkedet og/eller internt i bedriften

6b	kunne utarbeide en skjematisk framstilling av en realistisk kampanjeoversikt hvor mål, målgruppe, aktiviteter, tidspunkt, ansvar, kostnader og kontroll framgår

6c	kunne utarbeide relevante økonomiske oversikter som kostnadsoverslag for enkelt-aktiviteter og kampanjebudsjett

6d	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi ved utarbeidelse av skjematiske kampanjeoversikter og budsjetter
Mål 7
Elevene skal kjenne til og forstå begrepet internmarkedsføring og forstå hvordan internmarkedsføring kan påvirke kundeservice og de ansattes egen trivsel på arbeidsplassen. Elevene skal kjenne til ulike aktiviteter for internmarkedsføring 

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til og forklare begrepet internmarkedsføring og hvordan internmarkedsføring kan være viktig for bedriften og de som arbeider der

7b	kunne beskrive ulike aktiviteter innen internmarkedsføring, hvordan disse kan gjennom-føres for å øke personalets interesse og motivasjon for arbeidet, og hvordan dette kan få konsekvenser for den servicen bedriften yter overfor kundene

7c	kjenne til begrepet bedriftskultur, hvordan denne kan påvirkes av internmarkedsføring og kunne gi eksempler på ulike tiltak


Mål 8
Elevene skal ha kunnskaper om de vanligste prinsippene for organisering av markeds-føringsfunksjonen i en bedrift, og om de vanligste arbeidsoppgavene og ansvars- områdene knyttet til de ulike stillingsfunksjonene. Elevene skal ha kunnskaper om forhold som påvirker valg av organisering og dimensjonering av markedsførings-funksjonen

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne gjøre rede for de vanligste prinsippene for organisering av markedsførings- funksjonen som organisering etter funksjon-, produkt-, kunde- og prosjektorganisering

8b	kjenne til sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder innenfor markedsførings-funksjonen

8c	kunne foreta beregninger som grunnlag for beslutning om salgsapparatets dimensjonering


Mål 9
Elevene skal kunne gjøre rede for tjenestemarkedsføring, hvordan denne skiller seg ut fra annen markedsføring, og kunne drøfte personalets rolle i forhold til tjeneste-markedsføring

Hovedmomenter
Elevene skal

9a	kjenne til og forstå begrepet tjenestemarkedsføring og hva som kjennetegner tjenester i forhold til andre produkter

9b	kunne gjøre rede for hvordan tjenestemarkedsføring skiller seg ut fra annen markedsføring

9c	kunne drøfte personalets viktige rolle for tjenestebedrifter og kunne foreslå tiltak for å øke personalets kunnskaper, motivasjon og serviceinnstilling

9d	kunne drøfte tiltak i forhold til bevisstgjøring av personalets ansvar for bedrift og produkt


Mål 10
Elevene skal kjenne til sammenhengen mellom markedsføring og økologi og miljøvern og kunne ta hensyn til miljø og ressursspørsmål i arbeidet med faget

Hovedmomenter
Elevene skal

10a	ha kunnskaper om og kunne gi eksempler på hvordan miljøspørsmål er relevant for markedsføringen til nasjonale og internasjonale bedrifter og virksomheter

10b	kjenne til sentrale miljømerkebestemmelser som gjelder emballasje i Norge og 
	Europa

10c	  kunne drøfte etiske begrunnelser for at miljøspørsmål kan bli satt i fokus i markedsføring


2.4	Markedsføring III


Mål 1 - Kultur
Elevene skal ha innsikt i og forståelse for kulturbegrepet, både i forhold til egen kultur og fremmede kulturer. De skal kjenne til og forstå hvordan ulike kulturer kan skape barrierer i verdenshandelen og hvilke problemer dette kan medføre

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til og forstå hva kultur er

1b	kjenne til og forstå egen kulturbakgrunn

1c	kjenne til andre lands kulturer med vektlegging på Norges viktigste handelspartnere

1d	kjenne til hvilke kommunikasjonsbarrierer som kan oppstå ved kontakt med andre land


Mål 2
Elevene skal kunne foreta en situasjonsanalyse av gjeldende og framtidige arbeids-betingelser, definere markedsmål og velge virkemidler tilpasset valgte utenlandske primærmarked

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha kunnskaper om arbeidsbetingelser, kunne finne fram til bedriftens sterke og svake sider, muligheter og trusler med tanke på eksportrettet virksomhet

2b	kunne gjøre rede for hvordan en bedrifts arbeidsbetingelser kan endre seg i forhold til aktuelle markeder

2c	kjenne til vanlige internasjonale økonomiske organisasjoner og hvordan disse kan påvirke bedriftens arbeidsbetingelser

2d	kjenne til vanlige leverings- og betalingsbetingelser som brukes ved forsendelse av varer til andre land

2e	ha kjennskap til viktige lover, regler og miljøbestemmelser knyttet til kjøp og salg av varer og tjenester som passerer Norges grenser

2f	kunne benytte tilgjengelig informasjonsteknologi relatert til eksportarbeidet



Mål 3
Med utgangspunkt i en situasjonsanalyse og bedriftens mål skal elevene kunne foreslå aktuelle virkemidler i eksportmarkedsføringen

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne plassere produktet på PLS-kurven i eksportsammenheng

3b	ha kunnskaper om de ulike nivåene i produktbegrepet og forklare hvilken betydning dette har i forhold til valg av marked

3c	ut fra kulturforhold i et valgt marked kunne velge produkt og produkttilpasning med vekt på emballasje, varemerke og varenavn

3d	kunne bruke ekspansjonsmatrisen for riktig produktsatsing

3e	kunne beskrive aktuelle distribusjonskanalers særpreg og velge en av disse ut fra bedriftens nivå i eksportarbeidet

3f	kunne gjøre rede for bakgrunn for ulik prissetting på primærmarkedet og sekundær- markedet og produktets pris i forhold til PLS-kurven

3g	kunne gi eksempler på konkurranse-, markeds- og kostnadsbasert prissetting og bruk av prisdifferensiering

3h	kunne gjøre rede for aktuelle særkostnader i forbindelse med eksport

3i	kunne drøfte betydningen av personlige relasjoner og gi forslag til aktuelle samarbeids- partnere i eksportarbeidet

3j	kunne drøfte betydningen av nettverkssamarbeide i internasjonaliseringsarbeidet

3k	gjøre rede for bruken av massekommunikasjon og hvilke hensyn som må tas i eksportsammenheng


Mål 4
Elevene skal kunne gjøre rede for ulike markeders karakter og betydning sett i inter-nasjonalt perspektiv. De skal ha kunnskaper om de viktigste faktorene for å vurdere internasjonale markeder, hvordan de kan segmenteres og sette dette i sammenheng 
med primær- og sekundærmarked

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kjenne til og kunne beskrive aktuelle internasjonale markeder


4b	kjenne aktuelle segmenter innenfor hvert av de aktuelle markedene med spesiell vekt på faktorer som er vesentlige ved eksportmarkedsføring og beskrive disse

4c	kunne beskrive det som særpreger et primærmarked og et sekundærmarked

4d	kunne bruke ekspansjonsmatrise som verktøy for å definere aktuelle markeder for bedriften


Mål 5
Med utgangspunkt i et markedsføringsproblem skal elevene kunne innhente markeds-informasjon fra en eksportbedrift, analysere denne, gi en helhetsoversikt og kunne presentere arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kunne velge et markedsrelatert tema for en eksportbedrift og definere ulike markedsproblemer i forhold til tema

5b	kunne definere og avgrense problemet i forhold til fastsatte rammer som for eksempel tid, penger og personer

5c	kjenne til ulike metoder som kan benyttes, og kunne begrunne valg av metode(r) ut fra databehov i forhold til markedsføringsproblemet

5d	kunne presentere arbeidet skriftlig og muntlig

5e	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi, som statistikkverktøy, presentasjons- verktøy, databaser og regneark i arbeidet 

5f	kunne drøfte etiske problemstillinger knyttet til markedsføring i en annen del av verden for helse- eller miljøfarlige produkter

5g	kunne drøfte hvordan internasjonal markedsføring kan bidra til å fokusere på  bevissthet om økologi og bærekraftig utvikling

Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.



3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


Fag- og timefordeling i studieretningsfaget markedsføring


Fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Markedsføring I
187
5
Markedsføring II
187
5
Markedsføring III
187
5


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunktet for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervsningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*





















*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller 	enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i markedsføring



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter for både Markedsføring I og II.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakterene.



Eksamen

Markedsføring I:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
			Eksamensoppgaver utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Markedsføring II:	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen.
			Eksamensoppgaven utarbeides sentralt.

Markedsføring III:	Elevene kan trekkes ut til til skriftlig eksamen.
			Eksamensoppgavene utarbeides sentralt.



Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

