




Markedssimulator ©
En effektiv, spennende læringsmetode i marked og øk onomi

• Markedssimulator © bygger på at inntil 8 
reiselivsbedrifter tilbyr 3 ulike reiselivsprodukter til 3 ulike
reisemål. Det er åpen priskonkurranse i markedet. 

• Kundene får presentert de ulike tilbud av reiser i 
markedet. Bedriften som har laveste pris får solgt først 
Men etterspørselen er så stor at det ikke er nødvendig å 
selge billigst for å få solgt produktene. 

• I tillegg kommer 2 leverandører (Reisegrossisten as og 
Kontorsentret as) og 2 tjenesteleverandører (Banken
as og Eiendom as).



Læreplan for Samfunnsfag

Arbeids- og næringsliv
Mål for opplæringa er at eleven skal kunneMål for opplæringa er at eleven skal kunneMål for opplæringa er at eleven skal kunneMål for opplæringa er at eleven skal kunne
• definere omgrepet levestandard, gjere greie for årsa ker til at levestandarden i Noreg har auka og diskut ere om 

auken har ført til betre livskvalitet 
• bruke digitale verktøy til å hente informasjon om u like yrker og diskutere moglegheiter og utfordringar p å 

arbeidsmarknaden i dag
• reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som  kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
• gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte m åtar å redusere arbeidsløysa på
• diskutere noen etiske problemstillingar knytte til a rbeidslivet 
• gjere greie for organisasjonane sin plass i arbeidsli vet og drøfte faktorar som bestemmer lønn og 

arbeidsvilkår

• vurdere vurdere vurdere vurdere utfordringarutfordringarutfordringarutfordringar ved å etablere ei bedriftved å etablere ei bedriftved å etablere ei bedriftved å etablere ei bedrift

• trekkjetrekkjetrekkjetrekkje ut ut ut ut hovudlinenehovudlinenehovudlinenehovudlinene i resultati resultati resultati resultat---- og og og og 
balanserekneskapetbalanserekneskapetbalanserekneskapetbalanserekneskapet til bedrifter med manuelle til bedrifter med manuelle til bedrifter med manuelle til bedrifter med manuelle 

og digitale verktøyog digitale verktøyog digitale verktøyog digitale verktøy



Læring -elevtyper
• Taktil  Elever som benytter følesansen ved læring, 

å lærer best gjennom å gjøre praktiske ting med 
hendene. Dette får de brukt i Markedssimulator .

•

• Kinestetisk Elever som bruker føleevne i hele 
kroppen ved læring. De trenger å bevege seg å lærer 
best gjennom rollespill, leker og dramatiseringer. 
Dette får de brukt i Markedssimulator. 

• Visuell Elever som bruker synet ved læring 
gjennom å lese. Spill hvor de kobler sammen ord og 
bilder, øvelser som trener opp lese forståelsen. Dette 
får de brukt i Markedssimulator

• Auditiv Elever som bruker hørsel ved læring. Disse 
lærer best ved å lytte og snakke Gode øvelser er 
muntlige øvelser hvor de forteller/diskuterer med 
medelever . Dette får de brukt i Markedssimulator



Følelsesmessing, sosiologiske og psykologiske 
læringsfaktorer blir tatt i bruk



Ingen læringsstil er 
bedre eller dårligere 
enn noen andre

Din læringsstil er den 
beste måten DU lærer 
på….
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Fleksibel metode
Simulatoren kan spilles i 3 nivåer:
• Kontantprinsippet 
• Bruk av regnskapsmodell i Excel 
• Bilagsproduksjon, bruk av regnskapsføring i Excel 
Nivå og antall
• Simulatoren kan ha 3 til 8 reiselivsbedrifter. 
• Hver bedrift kan ha 1 til 4 elever. 
• Simulatoren tar 4–7 timer for å kjøre 12–24 mnd. 

Elevene kan kjøre Markedssimulator © mange ganger 
nye sammenhenger læreres og nye muligheter 
oppdages. 





Overskudd
Avskrivninger1/4
Renter1/4
Lønn
Leie

Dekningsbidrag
Salgssum
Sum variable
Markedsføring
Kjøp Hotellrom
Kjøp Fly

SumBaliCubaKretaReisemål
år 11 kv.Budsjett



Start  - 1. kv   år 1



En ansatt kan max selge 3 pakkereiser (10 + 
10 + 10) pr kv.  Max 12 reiser pr ansatte pr år

Et eksempel
Max salgsinntekt ved bare salg til 

Kreta           12 *kr 100 = kr 1200

Innkjøp av innhold til pakketurene:
Flyreiser               12 * kr 20 = kr 240
Hotellrom             12 * kr 10 = kr 120
Markedsføring     12 * kr 10 = kr 120

Sum variable kostnader                 kr 480
Max dekningsbidrag pr år      kr 720

Sum faste kostnader pr år             kr 390
Max fortjeneste pr år                      kr 330

Pakketurene som ikke får kunder blir 
solgt som restplasser: Salgsprisen blir 
da din innkjøpspris.

Hvis alle reisene blir solgt som 
restplasser blir til salgspris på 
pakketurene lik innkjøpspris

Underskuddet pr ansatt blir da kr 390
I tillegg kommer rentekostnader





Alle kr er i 1000 kr

Regler ved oppstart:
Ansatte:

Investering pr arbeidsplass kr 120 (PC, 
telefon, kontorinventar osv.) avskrives 
(verditap) med 25 % hvert år

En ansatt må ha et kontor som har en 
leiekostnad på kr 30 pr kv. 

Lønn pr ansatt pr kv. er              kr 60

En ansatt koster pr år 

Avskrivning pr år kr   30

Leie kontorlokaler         kr30*4=kr  120

Lønn                               kr 60*4=kr 240

Sum faste kostnader pr år         kr 390
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Roller
• Elevene blir deltakerne plassert  gruppevis 2-4

• Hver gruppe utgjør lederteam for hver «sin» bedrift, og 
skal lede denne gjennom flere års drift. 

• Daglig leder
• Innkjøps- og kostnadsansvarlig
• Kasserer eller Regnskapsfører
• Salgs og markedsansvarlig

• Teamet må forløpende ta stilling til investeringer og 
låneopptak, antall ansatte, innkjøp av innsatsfaktorer, 
prispolitikk og markedsføring til et bestemt 
markedssegment.
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Målet for elevene: Størst mulig overskudd

• Lønnsomheten er avhenging av prissetting av sine 
produkter i forhold til kundene og konkurrentene. Det 
hele skjer ved hjelp av simulering, i skarp konkurranse 
med de andre bedriftene.

• Målet er å sørge for at «sin» bedrift blir en vinner ved 
hjelp av størst mulig overskudd og størst mulig 
egenkapital.
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Hensikten:
• Markedssimulator © er en metode for å lære elever 

hvordan markedet fungerer på og hvordan økonomien 
styres av markedet

• Markedssimulator © skaper større forståelse for 
sammenhenger mellom innsatsfaktorer, salg  og det 
økonomiske resultatet. 

Metoden
• Elevene er aktive i et simulert marked gjennom sine 

egne firmaer. Elevene gjør innkjøp, setter sammen sine 
produkter og legger dem ut til salg i et marked. 

• Konkurransen mellom bedriftene virker stimulerende
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Hva lærer elevene ved bruk av simulatoren:

Nivå 1 Fakta

• Lære å sette opp inngående balanse og å føre 
kassadagbok

• Lære å lese av og forstå begreper som inntekter, 
kostnader og overskudd

• Lære å lese av og forstå begreper som eiendeler, gjeld, 
egenkapital 

• Lære seg forskjellen på faste og variable kostnader
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Hva lærer elevene ved bruk av simulatoren:

Nivå 2 Ferdigheter
• Bygger opp og utnytter produksjons og salgskapasitet
• Setter priser på produktene ut fra kostnader og ut fra 

konkurransehensyn
• Setter opp budsjett
• Setter opp regnskap
• Styrer pengestrømmen i bedriften 
• Lærer økonomisk planlegging
• Lærer hvordan likviditetsproblemer oppstår 
• Følger den økonomiske utviklingen i bedriften over 4 år
• Forstå viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift
• Gjennomføre endringer slik at bedriften tjener mer penger
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Hva lærer elevene ved bruk av simulatoren:

Nivå 3 Analysere og begrunne

• Viktig mål er også å få startet prosesser hvor elevene selv 
kan komme med forslag til endringer i sin egen bedrift for å 
styrke sin egen bedriftens konkurranseevne, og for å bedre 
bedriftens økonomiske resultater. 

• Metoden gir større forståelse for sammenhenger mellom 
innsatsfaktorene i egen bedrift og økonomisk resultat. 
Konkurrentenes aktiviteter har stor betydning for ditt salg 
og ditt overskudd. Simulatoren viser elevene at 
forandringer i markedsstrategi og prispolitikk kan gi store 
endringer i resultatet. 


