
 

 
 

Studieplan for Thisted Handelsgymnasium 2019/2020 

Studielinje/Klasse: Markedskommunikation C – valgfag 3.g 

 

Fag 
 
Indhold Arbejdsformer,  

metode 
Produkt Omfang i 

timer 
Evaluering Progression Faglige mål 

Markeds-
kommuni-
kation  C 

I faget arbejdes 
der i henhold til 
bekendtgørelsen 
med en række 
kernområder.  
 
Der tages ud-
gangspunkt i 
grundbog fra Sy-
stime.dk – Mar-
keting 2017.  
 
Kerneområder: 
 
- Kommunikati-
onsteori og lov-
givning 
 
- Kommunikati-
onsanalyse 
 
- Kommunikati-
onsplanlægning  
  

Der arbejdes med virke-
lighedsnære og prakti-
ske problemstillinger, 
der skal give eleverne 
en grundlæggende for-
ståelse for økonomiske 
problemstillinger.  
 
Fagets arbejdsformer 
veksler mellem det de-
duktive princip, hvor 
eleverne introduceres til 
fagets indhold og det in-
duktive princip, hvor 
eleverne identificerer 
problemstillinger og lø-
ser disse ved anven-
delse af fagets teorier 
og modeller. 
 
Der arbejdes altså med 
almindelig klasseunder-
visning, case arbejde, 
opgaveløsning, selv-

Der arbejdes 
løbende 
igennem 
året med 
forskellige 
produkter i 
form af: 
Skriftlige af-
leveringer, 
projektop-
gaver, case 
opgaver, 
samt afslut-
tende eksa-
mens-forløb 
projekt.  

75 timer  Eleverne mod-
tager løbende 
formativ feed-
back på deres 
arbejde, hvor 
elev og under-
viser i fælle-
skab reflektere 
over de faglige 
mål og om de 
er opnået.  
Dette giver et 
fremadrettet 
billede af den 
enkelte elevs 
styrker og 
fremskridt og 
giver grundlag 
for justering af 
undervisningen 
i forhold til den 
enkelte elev. 
 
Der gives desu-
den løbende 

Progressionen i valg af 
undervisningsformer in-
debærer, at elevernes 
arbejde med afgræn-
sede markedsrelaterede 
kommunikations emner 
og øvelsesopgaver med 
entydige løsninger i sti-
gende omfang suppleres 
med og erstattes af dis-
kussion, case arbejde, 
projektopgaver og andre 
arbejdsformer med 
åbne løsningsmulighe-
der og flerfaglig tilgang. 
 
De forskellige arbejds-
former skal alle med-
virke til at fremme ele-
vernes evne til at analy-
sere og vurdere kommu-
nikations relaterede pro-
blemstillinger samt 

Ifølge med be-
kendtgørelsen 
af 2019 for 
Markedskom-
munikation: 
 
– afgøre, hvilke 
forhold der har 
betydning for 
virksomheders 
og andre orga-
nisationers 
kommunika-
tion, og der-
igennem de-
monstrere vi-
den og kund-
skaber om fa-
gets identitet  
 
– identificere, 
formulere og 
løse virksomhe-
ders og andre 
organisationers 



 

 
 

stændigt projektar-
bejde, samt udgående 
virksomhedsbesøg. 

summativ 
standpunkt, så-
ledes eleven 
har mulighed 
for at reflek-
tere over egen 
indsats og ar-
bejde fremad-
rettet med 
egne styrker 
og svagheder.    

styrke elevernes kompe-
tencer, jf. kompetence-
blomsten. 

kommunikati-
onsmæssige 
udfordringer  
 
– anvende fa-
gets teori og 
modeller i en 
relevant kon-
tekst  
 
– ræsonnere 
fagligt, herun-
der især for-
klare sammen-
hængen mel-
lem en række 
forhold i rela-
tion til en given 
kommunikation  
 
– indsamle, be-
arbejde og 
præsentere re-
levante infor-
mationer om 
virksomheders 
og andre orga-
nisationers 
kommunikation 
og vurdere in-
formationers 
troværdighed 
samt relevans i 



 

 
 

en given sam-
menhæng 
 
 – fortolke og 
formidle infor-
mationer om 
virksomheders 
og andre orga-
nisationers 
kommunika-
tion, herunder i 
samspil med 
andre fag  
 
– udvælge og 
anvende rele-
vante digitale 
værktøjer til at 
formidle og 
skabe kommu-
nikation 
 

 


