
 



 

Grundforløbsprøve – Detailhandelsuddannelse med specialer 
 

Formål: 
Grundforløbsprøven er en prøve i de 5 ugers undervisning, du har fået i det uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven skal danne et grundlag for, at skolen kan bedømme din viden, færdigheder og kompetencer (Se 
bilag 1) inden for Detailuddannelsen med specialer. 

Indhold:   
Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i projektet ”Butiksøkonomi, innovation og iværksætteri” hvor 
omdrejningspunktet er innovation og iværksætteri. Prøven skal indeholde følgende: 

• Forretningsplan.  

Derudover vælger I selv hvilke emner, I vil have med fra projekterne:  

• Den gode sælger 
• Visual merchandising 
• Salg via digitale medier 
• Butiksøkonomi, innovation og iværksætteri. 

Emnerne skal præsenteres ved hjælp af et digitalt præsentationsprogram efter eget valg, med 
udgangspunkt i ”De 5 forarbejdningsfaser”. Derudover skal I præsentere emnerne til prøven på forskellige 
kreative måder, i form af: videoklip, en udstilling, en model, rollespil mv. Tænk på, at I skal sælge jer selv!!! 

Arbejdsform: 
Eksamen er gruppeeksamen, vi anbefaler 2-3 elever i en gruppe. 

Eksaminationsgrundlaget: 
 

• Kunne beskrive daglige opgaver i butikken vedrørende salg og butikkens samlede placering og 
udtryk i forhold til markedet samt indretningen af butikkens salgsareal 

• Anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i 
butikken i arbejdet med avance, omsætning, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse 

• På et grundlæggende niveau præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en 
forsamling 

• Være bevidst om salgsprocessen og egen medvirken heri samt om betydningen af kundeservice 
som en central del af det daglige arbejde i detailhandlen 

• Være bevidst om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning 
• På et grundlæggende niveau være bevidst om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger 

der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed 



• Afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være bevidst om 
sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale svindkanaler. 

Følgende bøger og materialer: 

• Visuel Merchandising afsnit fra bogen Visuelt salg fra Erhvervsskolernes forlag 
• Udleveret materiale og PowerPoints som findes på Elevplan 

Bedømmelsesgrundlaget: 
I bedømmes på den mundtlige præstation, samt de produkter, som fx videoklip, en udstilling, en model, 
rollespil I vælger at fremlægge til eksamen. Vægten af produktet kan varierer fra 10%-50% i den samlede 
bedømmelse, alt afhængig af produktets karakter. Det væsentlige er den samlede præsentation til 
eksamen, hvor produktet, anvendelse af teorien, egen fremlæggelse og efterfølgende eksamination udgør 
en samlet helhed. 

Bedømmelseskriterier: 
Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets mål: 

 
Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven: 

Uvæsentlige mangler Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 
problemstillingerne og/eller teori. Enkle 
misforståelser og mindre fejl.  

Væsentlige mangler Meget få begreber og få udredninger. Flere 
forklaret uden rette teori eller begrundelser. 
Alvorlige misforståelser og fejl 
Manglende forståelse for sammenhænge og 
konsekvenser 

 

Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Består eleven 
ikke grundforløbsprøven, tilbydes reeksamination. 

Der afgives en bedømmelse i form af ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.   

Sammenlignet med 7-trinsskalaen vil ”Bestået” omfatte karaktererne 02 til 12, ”Ikke Bestået karakterer” vil 
omfatte karakterne 00 til -03. Se bilag 2 

Grundforløbsprøven: 
Eksaminationstiden er 30 minutter inkl. votering pr. elev.  

I skal medbringe en disposition over de emner, I vil gennemgå til prøven. 

I skal forvente at kunne blive spurgt ind til alle faglige emner i det uddannelsesspecifikke fag – detail. 

Karakteren er bestået/ikke bestået. Prøven skal være bestået, for at du kan påbegynde 
skoleundervisningen i hovedforløbet. Består du ikke grundforløbsprøven, tilbydes du reeksamination. 



Sådan forbereder I jer til grundforløbsprøven: 
Når ”Butiksøkonomi, innovation og iværksætteri” forløbet er færdigt, får I to arbejdsdage, hvor I kan 
forberede jer til eksamen. Jeres forberedelse kan med fordel tilrettelægges på følgende måde: 

• Udarbejd en forretningsplan 
• Vælg de emner I ellers vil arbejde med 
• Lav en disposition for jeres eksamen 
• Udarbejd en præsentation i et digital præsentationsprogram 
• Beskriv, analyser og vurder emnerne 
• Reflekter og vurder, om opgaverne er løst tilfredsstillende 
• Øv præsentationen igennem og fordel opgaverne ligeligt imellem jer. 

 

God arbejdslyst og held og lykke! 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilag 1 

Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5. En elev i   
eux-forløb skal have erhvervet beviset for eux 1. del, jf. § 8, stk. 4. 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
 
1) Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik. 
2) Butikskoncepter og hvordan trends kan påvirke udvikling i koncepterne. 
3) Space management. 
4) Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen. 
5) Værdikæden. 
6) Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri. 
7) Data til udvikling af kunderettede tilbud. 
8) Digitalisering af forretningsprocesser. 
9) Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten. 
10) Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger. 
11) Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen. 
12) Opbygningen af en præsentation. 
13) Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed. 
14) Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 
15) Forskellige kundetyper. 
16) Konflikters opståen og håndtering. 
17) Kundeservice i detailhandelen. 
18) Grundprincipper for visual merchandising. 
19) Principperne for indretning af et salgslokale. 
20) Grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 
21) Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces. 
22) De forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en event/oplevelse i detailhandel. 
23) Events’ og oplevelsers indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring. 
24) Opbygning af et butikskoncept og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, beliggenhed, afsætningskanaler, 
markedsføring og hjemmeside, prispolitik samt servicekoncept. 
25) Forudsætninger der skal være til stede for at starte en ny butik. 
26) Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler. 
27) Multikanalmarkedsføring. 
28) Forskellige e-handelsplatforme. 
29) Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation. 
 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver 
under overholdelsen af relevante forskrifter: 
 
1) Klargøring af butikken til salg. 
2) Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends’ påvirkning af konceptudviklingen. 
3) Forklaring af principperne i space management. 
4) Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et givent marked. 
5) Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter. 
6) Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning af kunderne og butikken. 
7) Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og omkostninger ved koncepterne. 
8) Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data. 
9) Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen. 
10) Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier. 
11) Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer. 
12) Udarbejdelse af en præsentation. 
13) Gennemførelse af en forberedt præsentation. 
14) Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af idéen, 
produktet eller konceptet. 



15) Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen, produktet eller konceptet. 
16) Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation. 
17) Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg. 
18) Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige kundetyper. 
19) Forklaring af konflikthåndtering. 
20) Forklaring af god kundeservice. 
21) Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokalet. 
22) Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper. 
23) Gennemførelse af innovativ arbejdsproces. 
24) Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden. 
25) Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser og events. 
26) Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper. 
27) Forklaring af faserne i etablering af en butik. 
28) Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med afsætning fra en fysisk butik. 
29) Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring. 
30) Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends. 
31) Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment og målgruppe. 
 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
 
1) for så vidt angår butiksdrift demonstrere bevidsthed om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende 
salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal, 
2) for så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske 
sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse, 
3) for så vidt angår performance præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling, 
4) for så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om betydningen af 
kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen, 
5) for så vidt angår visual merchandising demonstrere bevidsthed om metoder til varepræsentation og salgslokalets indretning, 
6) for så vidt angår innovation og iværksætteri demonstrere bevidsthed om innovative arbejdsprocesser og de forudsætninger, 
der kræves for udvikling og etablering af en ny idé eller virksomhed, og 
7) for så vidt angår afsætning via elektroniske medier afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given 
målgruppe og demonstrere bevidsthed om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale afsætningskanaler. 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0: 
1) Dansk på D-niveau. 
2) Engelsk på D-niveau. 
3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 
4) Afsætning på C-niveau. 
5) Informationsteknologi på C-niveau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 2 

7-trins-skalaen 

 

 
 
 

12 for den fremragende præstation.  

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af 
fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 
 
 
 
 

 
 
10 for den fortrinlige præstation.  

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets 
mål, med nogle mindre væsentlige mangler.  

 
    
 
 

7 for den gode præstation.  

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 
mangler.  

 
 
 
 
 

4 for den jævne præstation.  

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige væsentlige mangler. 

 
 
 
 
 

02 for den tilstrækkelige præstation.  

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad 
af opfyldelse af fagets mål. 

 
 
 
 
 

00 for den utilstrækkelige præstation.  

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets mål.  

 
 
 

-3 for den ringe præstation.  

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 
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