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EUD handels- og kontoruddannelsen grundforløb 2

Om forløbet

Formålet med forløbet er at kaste lys over de merkantile uddannelser og vise, hvordan

en virksomhed fungerer som en organisme, hvor de forskellige dele er afhængige af

hinanden. De fire episoder fokuserer på forskellige aspekter af arbejdet inden for

handels- og kontorbranchen og bidrager til, at eleverne bliver bevidste om og

reflekterer over, hvilke kompetencer de skal have for at være ansat i handelsbranchen. 

Jens Dræby og Jeppe Schroll Andersen, undervisere på Tietgen Business, er værter og

går i dialog med Bygma Proff, hvor ansatte bidrager med konkrete eksempler på

arbejdsopgaver og udfordringer i forhold til primært B2B.  

Episoder

Podcasten består af følgende episoder, der behandler hvert sit tema: 

1) Værdikæden 

2) Kommunikation i en virksomhed 

3) Styring via ERP-Systemet 

4) Elev i Bygma 

Grundbogen 

Podcasten spiller sammen med indhold i grund- og iBogen: Uddannelsesspecifikke

fag af Mathias Wodarka m.fl., Systime, 2021. For hver episode er der tilknyttet

læringsmål og forslag til arbejdsopgaver i iBogen.

Afvikling

De fire episoder er lavet som en føljeton med en rød tråd, men indholdsmæssigt kan

de godt stå alene. Episoderne kan også anvendes til tværfagligt samarbejde med fx

afsætning, erhvervsinformatik og virksomhedsøkonomi. 

Forløbet har en estimeret samlet varighed på 8-10 timer. 

https://usf.systime.dk/


Forslag til afvikling

1) Følgende link til podcasten sendes til eleverne: 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-handel-i-hjertet/     

Eleverne lytter til episoden som lektie og forud for undervisningen. Gør gerne eleverne

opmærksomme på de opgaver, de efterfølgende skal arbejde med, så de ved, hvad de

skal være særligt opmærksomme på under lytningen. 

   

2) På klassen kan eleverne arbejde med de forskellige elevinvolverende opgaver i

iBogen, fx refleksion, research, diskussioner, rollespil, quiz. Hertil er der fire korte

lydklip fra episoderne, som kan afspilles på klassen som optakt til opgaverne. De korte

lydklip finder du her.  

 

3) Afrund undervisningen med at undersøge iBogen for yderligere viden om temaet.

Igennem hele forløbet anbefales det at bede eleverne om at forholde sig kritisk: Hvilke

spørgsmål ville I selv have stillet?  

 

4) Til testskoler: Podcasten er i gang med at blive testet i projektet ”Den didaktiske

podcast”, hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis din

skole er med som testskole, skal du i slutningen af undervisningsforløbet huske at

udlevere et spørgeskema til eleverne. Link til spørgeskemaet ligger i dokumentet

”Test-Køreplan” i kanalen Testskoler i Microsoft Teams. 

 

4.1)  Hvis du ikke er med som testskole, har du mulighed for, til eget brug, at få

eleverne til at evaluere deres arbejde og udbytte af podcasten via

evalueringsspørgsmålene i iBogen. 

I det følgende beskrives de enkelte episoder, og der linkes til de tilhørende opgaver,

læringsmål og supplerende viden i iBogen. 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-handel-i-hjertet/
https://www.spreaker.com/s/cYzzTDfU6pbK
https://usf.systime.dk/index.php?id=709#c5550
https://usf.systime.dk/index.php?id=709#c5550


Episode 1: Værdikæden

 
 

I denne episode tager Jeppe og Jens på besøg hos Bygma Proff i

Odense for at blive klogere på virksomhedens værdikæde. Du

hører her om hele forløbet fra indkøb til salg, og hvordan

støttefunktionerne, fx indkøb og HR, bidrager til værdiskabelsen.  

 

Læringsmål

Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleven mulighed for

at tilegne sig flg. viden, færdigheder og kompetencer jf. bekendtgørelsen 

 

Lydklip til opgaver

Mads fortæller om, hvordan han har bevæget sig igennem de forskellige led i firmaet og

fået overblik over værdikæden. Find lydklip fra episoden her. 

Værdikæden  

Downstream 

B2B-kunder 

Hvordan man som elev kan komme til at arbejde med de forskellige led i

værdikæden 

Eleven får indsigt i

Værterne møder Martin Svindt Olsen, butikschef, der viser rundt i butikken og

fortæller om, hvordan de opfatter Bygma som en organisme, der skal have tilført energi

mange steder fra for at fungere. De møder også Mads Grønmar, tidligere elev og nu

ansat i Bygma, der fortæller om, hvordan de forskellige dele af værdikæden giver hans

arbejde værdi. 

https://usf.systime.dk/index.php?id=710#c5623
https://www.spreaker.com/e/cYzzTDfU6pbK--45522651


Episode 1: Værdikæden

 
 

Episoden relaterer sig til Modul 4 - trin 18: Værdikæde

Grundbogen 

Lyttefokus: Værdikæden

Diskussion: Værdikæden i Bygma

Quiz om værdikæden  

Arbejdsopgaver

I denne episode kan eleverne arbejde med følgende opgaver:

https://usf.systime.dk/index.php?id=552
https://usf.systime.dk/index.php?id=710#c5704
https://usf.systime.dk/index.php?id=710#c5607
https://usf.systime.dk/index.php?id=710#c5696


Episode 2:  Kommunikation i en virksomhed  

I denne episode skal du høre om, hvordan Bygma

kommunikerer med deres B2B-kunder. Du hører også om

forskellige kommunikationskanaler, og hvordan aggressivt

salgsarbejde giver udbytte for både Bygma og kunden. 

Lyt til podcasten og få indsigt i de daglige kommunikations-

former i Bygma.

Mads Grønmar, ansat i Bygma, kommer med konkrete eksempler på, hvordan

kommunikationen med en kunde kan forløbe, indtil ordren er i hus. Du skal også høre

om den måde medarbejderne kommunikerer med hinanden på, og hvordan de får

informationer fra ledelsen.

Læringsmål

Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleven mulighed for

at tilegne sig flg. viden, færdigheder og kompetencer jf. bekendtgørelsen.  

Lydklip til arbejdsopgaver

Mads taler om aggressivt salgsarbejde. Find lydklip til episoden her.

Kommunikation internt og eksternt

Forskellen på B2B og B2C 

Aggressivt salgsarbejde og opbygning af relationer 

Kommunikationskanaler 

Kundekontakt: Do's and don'ts

Kommunikationsmodellen   

Eleven får indsigt i

https://usf.systime.dk/?id=c5685
https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5685
https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5685
https://www.spreaker.com/e/cYzzTDfU6pbK--45522649


Episode 2:  Kommunikation i en virksomhed  

Rollespil: Betjening af B2B-kunde

Refleksion: Salgsmetoder

Walk and talk: Kommunikation med B2B- og B2C-kunder

Kommunikationsleg: Formidle et budskab 

Arbejdsopgaver

I denne episode kan eleverne arbejde med følgende opgaver:

Grundbogen 

Episoden relaterer sig til Modul 2 - trin 7: Intern og ekstern kommunikation   

https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5628
https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5627
https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5626
https://usf.systime.dk/index.php?id=711#c5718
https://usf.systime.dk/index.php?id=139


Episode 3: Styring via ERP-Systemet

ERP står for Enterprise Ressource Planning, og i denne

episode skal du høre om, hvorfor Bygma opfatter deres ERP-

system som virksomhedens maskinrum. Lyt til podcasten og

bliv også klogere på, hvorfor det er vigtigt som elev at være

god til at bruge ERP-systemet. 

Martin Svindt Olsen og Mads Grønmar fra Bygma fortæller her om, hvad ERP helt

konkret er, og hvordan stort set alt i virksomheden inddrager ERP-systemet og

bidrager til, at Bygma kan styre virksomheden på en effektiv måde.

Læringsmål

Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleven mulighed

for at tilegne sig flg. viden, færdigheder og kompetencer jf. bekendtgørelsen  

Lydklip til opgaver

Martin siger, at de skulle have brugt kugleramme, hvis de ikke havde haft ERP. Find

lydklip fra episoden her. 

ERP-systemet som et styringsredskab for virksomheden ift. køb og salg 

ERP-systemet som et led i samarbejdet med andre Bygma-butikker 

Eleven får indsigt i

 

Lyttefokus: Styring via ERP-system

Quiz om ERP-system

Arbejdsopgaver

I denne episode kan eleverne arbejde med følgende opgaver:

https://usf.systime.dk/index.php?id=712#c5690
https://www.spreaker.com/e/cYzzTDfU6pbK--45522650
https://usf.systime.dk/index.php?id=712#c5646
https://usf.systime.dk/index.php?id=712#c5646


Episode 3: Styring via ERP-Systemet

Model 3 - trin 11: ERP- og CRM-systemer, datadisciplin og prisoptimering

Modul 4 - trin 16 og 17: ERP-systemet og e-conomic 1,2 og 3

Grundbogen 

Episoden relaterer sig til: 

https://usf.systime.dk/index.php?id=247
https://usf.systime.dk/index.php?id=247


Episode 4: Elev i Bygma 

I denne episode skal du høre om et elevforløb i Bygma,

og om de spændende opgaver en elev har beskæftiget

sig med. Du får tilmed indblik i karrieremuligheder

inden for branchen.

Læringsmål

Ved at lytte og arbejde med de tilhørende opgaver til episoden, har eleven mulighed

for at tilegne sig flg. viden, færdigheder og kompetencer jf. bekendtgørelsen

Lydklip til opgaver

Mads siger, at han gerne vil være købmand. Find lydklip fra episoden her.

Produktlæring 

Hvad virksomheden ser på, når de ansætter elever 

Personlige egenskaber

At det er vigtigt selv at søge ansvar  

Eleven får indsigt i

 

Du hører Mads Grønmar fortælle om sit elevforløb i Bygma. Her fortæller han om sin

udvikling fra elev til handelsassistent, deler ud af sine erfaringer og beretter om, hvad

der har været det mest spændende ved at være elev. Han giver samtidig gode råd til

kommende elever.

 

https://usf.systime.dk/index.php?id=713#c5695
https://www.spreaker.com/e/cYzzTDfU6pbK--45522652


Episode 4: Elev i Bygma 

Lyttefokus: Elev i Bygma

Rollespil: Ansættelsessamtale som elev i Bygma

Konkurrentanalyse: Sammenligning med andre byggemarkeder

Arbejdsopgaver

I denne episode kan eleverne arbejde med:

Modul 3-5: Handelsuddannelsen 

Workshop 15.2: Ansøgningen 

Workshop 15.3: Jobsamtalen 

Grundbogen 

Episoden relaterer sig til: 

https://usf.systime.dk/index.php?id=713#c5666
https://usf.systime.dk/index.php?id=713#c5665
https://usf.systime.dk/index.php?id=713#c5719
https://usf.systime.dk/?id=143
https://usf.systime.dk/?id=143
https://usf.systime.dk/?id=143
https://usf.systime.dk/?id=143
https://usf.systime.dk/?id=143


Vil du vide mere om podcast i undervisningen?
Ønsker du at vide mere om podcastmediets muligheder og begrænsninger, så har CIU fået

Peter Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i

undervisningen: Hvad virker, og hvad virker ikke? I tre videoer fortæller Peter om historien

bag podcasting, hvordan du kan bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge

forskningen bør være opmærksom på. Se mere her. 

Om podcasten 
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast". I projektet udvikles

der podcast til flere hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra

erhvervsskoler og flere forlag, herunder Systime. Projektet er støttet af Region Syddanmark. 

https://videnscenterportalen.dk/ciu/katalog/podcast-i-undervisningen-muligheder-og-begraensninger/
https://videnscenterportalen.dk/ciu/2020/06/26/den-didaktiske-podcast-fra-learning-factory-ide-til-regionalt-udviklingsprojekt/

