
Robotter i undervisningen – USF (Detail og Handel) 

I det Uddannelsesspecifikke fag også betegnet som USF, skal en detail- og handelselev gennem seks forskellige kompetenceområder, områder der klæder eleven på til at påbegynde oplæringen i en virksomhed samt deltage i 

forskellige arbejdsprocesser. De seks kompetenceområder er som følger; Handelsregning, Salg og service, Kommunikation, Forretningsforståelse, Databehandling samt Optimering af arbejdsprocesser. Det er områderne Salg og 

service og Databehandling, robotten kan komme i brug, men det er vigtigt, underviseren gør sig nogle overvejelser, INDEN robotten kommer med ind i undervisningen.   

Kompetencekrav til to af de seks kompetenceområder for Handel og Detail: 

Kompetenceområde Begynder Rutineret 

Salg og service Eleven kan under vejledning planlægge og udføre almindeligt forekomne salgs- og 
serviceopgaver. 

Eleven kan forklare valget af metode og værktøjer til løsning af den konkret 
salgsopgave ud fra en viden om salgsprocessens faser, forskellige former for 
salg, salgskanaler, kundeservice, strategi og kundeadfærd. 

Databehandling Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre databehandling i forhold til 
almindeligt forkomne arbejdsprocesser relateret til salg, indkøb og logistik.  

Eleven kan indsamle og analysere data til brug for en afgrænset opgave ved 
hjælp af digitale værktøjer og forklare, hvordan virksomheden kan anvende 
data i løsningen af salgs-, indkøbs- og logistikopgaver. 

 

 

  



Handel – Markedsføringsplan (Databehandling / Salg og service) 

Før  
(Robotten kommer med ind i undervisningen) 

Under 
(Mens robotten er med i undervisningen)  

Efter 
(Robotten har været med i undervisningen) 

Inden robotten kommer ind i undervisningen, skal 
eleverne lærer om datadisciplin. De skal lære om, hvordan 
man: 

1. Opbevaring af data 
2. Hvad skal virksomheden overholde? 
3. Persondataforordningen. 

 
Når datadisciplinen er på plads, er eleverne klar til at lave 
en undersøgelse, hvor de skal indsamle data. Den data der 
skal indsamles, skal anvendes til markedsføringsplanen. 
Når der skal udarbejdes i en markedsføringsplan, er det 
vigtigt, man kender til selve målgruppen. Men hvad hvis 
man ikke kender selve målgruppen? Så kan man lave en 
undersøgelse med hjælp fra robotten.  
 

OBS. Du kan anvende bogen 
Uddannelsesspecifikke fag fra Systime: 

- Workshop: Datadisciplin 
- Workshop: Markedsføringsplan  

 
 

Det er din opgave som underviser at gennemgå dashboard for eleverne, så de selv kan 
programmere robotten.  
 
Eleverne skal finde ud af, hvad målgruppen er i forhold til et specifikt produkt. 
Eleverne skal udarbejde et spørgeskema på robotten, så de kan finde ud af, hvilken 
målgruppe markedsføringsplanen skal henvende sig til.  
 
Eleverne skal udfylde en flowchart, hvor de beskriver og fortæller, hvad de forskellige 
spørgsmål skal anvendes til. Når Flowchartet er udfyldt, kan eleverne begynde at 
programmere robotten.  
 
 

OBS: Det er vigtigt, eleverne kender til begrebet 
flowchart, og det er underviserens ansvar, at 
eleverne kender til det på forhånd, så eleverne 
nemt og bekvemt kan arbejde med robotten.  

 
 
 
Udover programmeringen skal eleverne også finde ud af, hvordan robotten skal 
indsamle data. Hvor skal robotten stå, og hvor længe skal den stå der?  

Når robotten har indsamlet data, skal informationerne analyseres – 
dataanalyse.  
 

OBS: 
Det er vigtigt at pointere, at datamængden først 
kan analyseres dagen efter, robotten har 
indsamlet informationerne. Det skal underviseren 
huske at medregne i sin forberedelse.  

 
Når datamængden er blevet analyseres, kan eleverne arbejde videre med 
markedsføringsplanen: 
 

1. Fastlæggelse af målgruppe (Dataanalyse) 
2. Formulering af mål. 
3. Budgettet 
4. Valg af parametre 
5. Formulering af budskab 
6. Opfølgning   

 

 

 

  



Detail – Visuel Merchandising (Salg og service) 

Før  
(Robotten kommer med ind i undervisningen) 

Under 
(Mens robotten er med i undervisningen)  

Efter 
(Robotten har været med i undervisningen) 

Visuel merchandising anvendes meget i detailverden. 
Inden robotten tages i brug skal eleverne lære om visuel 
merchandising. De skal gerne kende til: 
 

- Koncept og visuel profil 
- Reklame- og salgsmateriale 
- Bygning og inventar 
- Personalebeklædning 
- Gadevarer  
- Vindue udstilling  
- Skiltning 
- Toner og farver 

 
Eleverne skal bruge robotten til at lave visuel 
merchandising i skolebutikken.  
 

1. Eleverne skal finde ud af, om robotten skal være 
med i et vareoplæg, en vinduesudstilling eller være 
en del af fortovsudstillingen. 

2. Eleverne skal finde ud af, hvilken / hvilke produkter 
robotten skal være med til at markedsføre. 

3. Hvilken eksponering skal robotten have?  
4. Hvordan skal udstilling eller vareoplægget se ud? 

Eleverne skal tegne et butiksspejl. 
Skitsen skal indeholde elementer som A-, B- og C-
pladser og skiltning.  

 

OBS. Du kan anvende bogen 
Uddannelsesspecifikke fag fra Systime 

- Visuel merchandising 
- Mere visuel merchandising 
- Endnu mere visuel 

merchandising 
 

Det er din opgave som underviser at gennemgå dashboard for eleverne, så de selv kan 
programmere robotten.  
 
Eleverne skal nu programmere robotten, så den får det rette visuelle udtryk. Selve 
baggrunden skal laves i programmet Canva, hvor eleverne skal overveje, hvilke farver, 
fonte mm. der skal anvendes.   
 
Det er vigtigt, underviserne viser eleverne, hvordan man programmerer robotten. 
Derefter skal eleverne udfylde en flowchart, hvor de beskriver og fortæller, hvad de 
gerne vil opnå med robotten. Når Flowchartet er udfyldt, kan eleverne begynde at 
programmere robotten. 
 
 

OBS: Det er vigtigt, eleverne kender til 

begrebet flowchart, og det er underviserens 

ansvar, at eleverne kender til det på forhånd, 

så eleverne nemt og bekvemt kan arbejde med 

robotten.  

 
 
Stil robotten i skolebutikken i en begrænset periode.  
 
 
 
 

Efter robotten har stået i skolebutikken, skal underviseren sammen med 
eleverne diskutere, om det visuelle merchandise har hjulpet. Har der været 
flere kunderne, mens robotten har stået i skolebutikken? Er indtjeningen 
øget?  
 
Ydermere skal underviseren sammen med eleverne diskutere formålet med 
visuel merchandising. Har eleverne erfaring med visuel merchandising? 
Hvad synes eleverne om visuel merchandising?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


