Supermarkedsbesøg
Supplement til ”Bliv klar til turen i supermarkedet”

Introduktion
Supermarkedsbesøget er et supplement til
undervisningsmaterialet om indkøb i supermarkedet, som du
finder på indkoeb.taenk.dk. Supermarkedsbesøget giver
eleverne mulighed for at sætte teori fra
undervisningsmaterialet ind i deres egen hverdag.
Materialet består af en guide til en rundvisning i et
supermarked. Alle supermarkeder kan bruges, så vælg gerne et
lokalt supermarked, hvor eleverne kommer til daglig.
Til sidst i materialet er der beskrevet to udfordringer, som du
kan stille dine elever undervejs.
Er I flere end 10, vil det være en god idé at dele gruppen op, så
nogen får en rundvisning, mens andre går i gang med
udfordringerne. Halvvejs bytter grupperne.
HUSK: At give personalet i supermarkedet besked om jeres
besøg.

Rundvisning:
Tid: ca. 20 min.
Rundvisningen foregår ved, at gruppen samlet går rundt i
butikken, mens du fortæller om de enkelte steder.
Sørg for at vise følgende steder:
 Indgangen
 Frugt- og grøntafdelingen
 Kølemontrerne
 Øl og vand
 Kaffen
 Spotvarerne eller en stor udstilling
 Kassen
På de følgende steder er en tekst, der beskriver de
forskellige stop i rundvisningen. Du kan vælge at læse
teksten højt eller bruge teksten som inspiration og fortælle
med dine egne ord.
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STOP 1: Indgangen
Emne: Hvad er det for et supermarked?

Intro: Før 1950’erne havde vi diskbetjening hos den lokale
brugsuddeler. Derudover havde vi slagteren, bageren, mejeriet
og andre specialbutikker.
I dagens Danmark findes der syv forskellige typer af
fødevarebutikker:
1. Supermarkedet: Fx SuperBrugsen, Meny eller Irma.
Hvad: Sælger stort set alt, hvad du har brug for indenfor
fødevarer
Hvor: Ligger oftest i boligområder.
2. Dobbeltsupermarkedet: Fx Kvickly eller Føtex.
Hvad: Har stort sortiment af fødevarer, men fører også
nonfood såsom tøj, elektronik, legetøj og cykler
Hvor: Ligger oftest i centre eller i trafikerede områder af en by.
3. Lavprisvarehus: Bilka.
Hvad: Sælger alle slags varer både indenfor fødevarer og
nonfood.
Hvor: Ligger gerne i centre eller i nærheden af gode
trafikforhold og store parkeringsarealer.
4. Discountsupermarked: Fx Netto, Aldi eller Rema 1000
Hvad: Har en stor del af dine dagligvarer og satser på lave
priser
Hvor: Ligger oftest i boligområder eller i trafikerede områder.

5. Specialbutikker: Fx slagteren, bageren eller
vinhandleren
Hvad: Har et stort sortiment indenfor en speciel gruppe af
varer og satser på god service og viden
Hvor: Ligger oftest i centre eller i bymidter/strøgmiljøer.
6. Conveniencebutikker: Fx 7-eleven eller Fakta Q
Hvad: Butikker, som satser på salg af færdige/halvfærdige
fødevarer
Hvor: Ligger oftest i boligområder eller i trafikerede
områder.
7. Internetsupermarked: Fx nemlig.com
Hvad: Har et bredt sortiment indenfor fødevarer
Hvor: Kan være begrænset til levering i byområder.

Spørgsmål:
Hvilket slags butik befinder I jer i?
Kan I genkende nogle af kendetegnene?
Evt. Hvilken type butik plejer I selv/jeres forældre at
handle i?
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STOP 2: Grøntafdelingen
Emne: Indretning i et supermarked
Intro: Måden supermarkedet er indrettet på, har betydning
for, hvilken vej du vælger at gå rundt i supermarkedet, når du
køber ind. Det hedder ”Store Management”.
Ved at placere basisvarer som frugt og grønt, mælk, brød,
toiletpapir og kaffe i de forskellige hjørner af butikken, kan
butikken styre, at du skal rundt i hele butikken, for at handle.
Undervejs møder du en masse andre varer, som ikke stod på
indkøbssedlen, men som ofte alligevel ender i indkøbskurven…
Passer det i denne butik?
Her står vi i frugt- og grøntafdelingen. Den kan ligge forskellige
steder i butikken. Ofte ligger den tæt på indgangen, da den
giver dig et velkommende, friskt indtryk af butikken.

Sådan bevæger de fleste kunder sig rundt , når
de køber ind i et supermarked:
• De fleste kunder standser ikke før et par meter inde
i butikken, og lægger derfor ikke mærke til de første
varer.
• De fleste kunder går højre om, når de kommer ind i
butikken.
• De fleste kunder vil helst følge væggen.
Spørgsmål:
Gør I også sådan, når I handler?

Hvor er mejerivarer som mælk, smør og yoghurt placeret i
denne butik? Ofte finder du dem på køl bagerst i butikken.
Hvor er brød, kaffe og toiletpapir. Hvor finder du dem her i
butikken? Ofte er de placeret sådan, at du automatisk kommer
rundt i hele butikken.
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STOP 3: Kølemontrerne
Emne: De 5 L’er: Lys, lyd, luft, layout og liv
Intro: For enhver butik er de 5 L’er: Lys, lyd, luft, layout og liv
helt essentielle værktøjer, i forhold til at skabe en ønsket
atmosfære og butiksform. Måske tror du som kunde, at du kun
vælger butik ud fra produkterne, udvalget eller priserne. Men
for mange betyder atmosfæren også meget.
Lys:
Lyset i butikken gør selvfølgelig, at du kan se varerne. Lys
skaber også en bestemt stemning. Det kan fx fremhæve nogle
ting frem for andre. Butikker kan endda have særlige lyseffekter
i fx kølemontren eller i frugt- og grøntafdelingen, som skaber
et særligt fokus.
Lyd:
Lyden skaber også en bestemt stemning. I discountbutikker vil
man kunne høre lyden af palleløfteren, flaskeautomaten og
andre naturlige lyde, hvor man i andre butiksformer vil forsøge
at skjule disse lyde med musik.
Liv:
Mennesker tiltrækker mennesker. Derfor skal butikkerne sørge
for at få folk i butikkerne på alle mulige måder. Dette kan være
med gode tilbud, events og smagsprøver.

Luft:
Her gælder det for butikken først og fremmest om at være
opmærksom på dårlig lugt. Dette lyder naturligt nok, men med
håndtering af fødevarer kan der let opstå lugtgener. På en varm
sommerdag kan containeren ved siden af butikken skabe en
forfærdelig stank. Det friskbagte brød, som de fleste butikker i
dag har, eller blomster ved hovedindgangen virker til gengæld
omvendt.
Layout:
Har butikken en særlig stil og er den gennemført?
Det er ikke tilfældigt, at der er forskel på discount- og
specialbutikker, og det vil de fleste også gerne vise. Det gælder
dog altid om at sørge for en ren butik, hvor der er skiltet
ordentligt.

Spørgsmål:
Kan I se, hvad denne butik har arbejdet med?
Hvad virker på jer?

Hvad synes I, er særligt vigtigt?
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STOP 4: Øl, vin og vand
Emne: Personale
Intro: Personalet er en stor del af den enkelte butiks image.
Alene valget af personalebeklædning vil vise, hvilken type butik
du er i.

Specialbutik: Går du i en specialbutik, finder du en
ekspedient med et stort produktkendskab, som yder stor
service. Fx en vinforretning, oste- eller en fiskehandler.
Discountbutik: Går du i den lokale discountbutik, ser du
måske ikke andet personale end ved kassen. Her kan du ikke
forvente, at personalet ved alt, fx om tilberedning af en bestemt
udskæring af oksekød.
Supermarked: Går du derimod i et supermarked, hvor de har
en slagterafdeling, kan du godt forvente, at personalet kan svare
på dine spørgsmål om fx udskæringer. Specifik viden om fisk
kan du dog ikke forvente at få i ret mange supermarkeder. Der
bliver du nødt til at opsøge en fiskehandler.
Det kan derfor være en god idé at tænke over, hvornår du
besøger hvilke butikker. Servicen afspejles i priserne. Går du i
en dyr specialbutik, kan du godt forvente, at butikken har godt
uddannet personale.

Spørgsmål:
Hvor meget personale er der i den butik, I befinder jer i?
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STOP 5: Hylderne med mel/havregryn/kaffe
Emne: Inddeling af en reol
Intro: Hylderne i supermarkedet er heller ikke tilfældigt
inddelt. De fleste butikker i dag benytter sig af ”Space
Management”, som handler om, hvordan varerne placeres på
hylderne, så butikken sælger flest varer.
Reolens 3 områder:
Mange butikker inddeler den enkelte reol i 3 områder:
1: Øverste hylder, hvor de ”dovne varer” står. Det er varer,
som butikken tjener godt på, men som ikke sælger så meget.
Dette kan f.eks. være en særlig sennep fra en bestemt egn. I
discountbutikker finder du oftere disse varer på hylderne med
spotvarer, frem for på de øverste hylder.

2: De midterste hylder er hvor ”vindervarerne” står.
Vindervarerne er dem, som butikken tjener godt på, og som
også sælger godt. Dette kan f.eks. være en populær
saftevand. De er disse varer du ser først, og ofte køber, selvom
de er dyrere, end dem der står på nederste hylde.
3: De nederste hylder er, hvor basisvarerne står. Det er de
varer, der ofte står på din indkøbsliste, og dem du kommer i
supermarkedet for at købe. Det er ofte de billigste, men det er
ikke altid du ser dem. Butikken tjener ikke så godt på dem.
Den helt almindelige hvedemel vil stå her i område 3 - i
bunden. Lige ud for dine øjne i område 2, vil økologisk,
lokaltproduceret, stenkværnet speltmel stå, som butikken gerne
vil have dig til at se.

Spørgsmål:
Passer denne inddeling af reolen i den butik, I befinder
jer i?
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STOP 6: Spotvarer og tilbud
Emne: Spotvarer, udstillinger, caféborde og andre
tilbud
Intro: Der er mange måder at sætte varer op på, eller
eksponere varer, som det også kaldes. Måden, varer står på,
behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der er tale om et godt
tilbud.
Styrteksponering: Nogle gange kan du finde varer, som ser
ud, som om de er væltet ned i en palleramme. Dette kaldes
”styrteksponering” og er en almindelig måde at få noget til at
virke billigere på, uden det nødvendigvis er det.
Komplementærvare: Varer kan også eksponeres ved at
hænge tæt på en varer, som det kan bruges sammen med. Det
kan fx være en proptrækker i vinafdelingen eller en
spaghettiske ved pastaen. Det kan være super godt, hvis det lige
er det, du mangler, men også irriterende, hvis du igen har købt
en dåseåbner, fordi du lige fik øje på den ved dåsetomaterne og
troede, du manglede en.
Spotvarer: Spotvarer er i discountbutikkerne de varer, som
ikke er en del af det normale sortiment. Udstillinger og
spotvarer kan godt være gode tilbud, der skal få ”liv” i butikken.
Det kan også være varer, som butikken sælger, fordi de tjener
godt på dem.

Spørgsmål:
Kan I finde eksempler på de forskellige eksponeringer
omkring jer her i butikken?

Udstillinger: De små caféborde, store udstillinger eller andet,
der kan stå i vejen for dig på din vej rundt i butikken, er
butikkens måde at få din opmærksomhed og friste dig på.
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STOP 7: Kassen
Emne: I kø op til og ved kassen
(Find en lukket kasse, så I ikke står i vejen)
Intro: På hylderne tæt på kassen og dem helt oppe ved kassen
finder du mange varer, som du kigger på, mens du står i kø.

I kø til kassen: Når du står og venter i køen, gælder det om
for butikkerne at have nogle gode, fristende varer parat. Ofte
finder du slikket her. Butikken tjener godt på slik og samtidig
har slik lang holdbarhed, hvilket betyder, at hylderne ikke
behøver at blive fyldt op hver dag med friske varer.
Ved kassen:
På de få hylder, der er helt oppe ved rullebåndet, må varerne
ikke være for dyre, store eller komplicerede. Derfor finder du
ved de fleste kasser enkeltstyks-slik eller tyggegummi.
Alle kunder skal forbi kassen – også dem, der ikke kommer
særligt langt ind i butikken. Derfor gælder det for butikken om
at friste med så mange varer som muligt i kasseområdet.
Kassen minder mange steder mere og mere om en gammeldags
kiosk, hvor du kan finde pudsige ting som tandstikker,
kondomer, batterier, chokoladefrøer og graviditetstests side om
side. Dette vil især være tilfældet i discountbutikker, hvor der
ikke er en selvstændig kiosk.

Spørgsmål:
Hvad er den sjoveste vare, I kan finde ved kassen?
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Tænk dig om, når du handler
Tjek hvad du har derhjemme, og skriv en indkøbsliste.

Æd ikke blindt alle tilbud. Er det nu også et godt tilbud? Og har du
overhovedet brug for det, du er i gang med at købe?
Nap ikke det første produkt, du ser. Kig dig omkring – måske er der
en bedre eller billigere udgave.
Kig på varedeklarationen, så du ved, hvad du køber, og hvor længe
det kan holde sig.
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Udfordring 1: Hvad kan du få for en 20’er?
Tid: 15 min. + gennemgang
Opgaven kan enten laves i grupper eller enkeltvis.
OBS: Husk at spørge butikken, om det er ok at tage billeder af varer
Udfordring:
Forestil dig, at du skal købe ind til frokost. Du har en rund 20’er (pr person) og 15 min.
Sådan gør du:
1. Bevæg dig rundt i supermarkedet og find frem til den perfekte frokost for 20 kr.
2. Tag et billede af, hvad du kunne tænke dig at købe samt prisen.
3. Tænk over:
- Hvorfor lige denne ret?
- Hvad kan jeg godt lide?
- Bliver jeg mæt?
- Skal jeg have mere at spise senere, som jeg så også skal have råd til?
- Skal jeg også have drikkevarer?
4. Fremlæg dine tanker for klassen.
Efterfølgende refleksioner (diskuteres først efter, at alle har foretaget deres valg):
- Kan det gøres billigere?
- Kan det gøres sundere?
- Kan det gøres mere bæredygtigt? – fx økologisk, bedre dyrevelfærd, klimavenligt, fairtrade?
- Er det svært at købe frokost for 20 kr.?
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Udfordring 2: Hvad kan du få for 30 kr.?
Tid: 15 min. + gennemgang - Laves i grupper
Udfordring:
Forestil dig, at du og din gruppe skal lave mad sammen i aften. Budgettet hedder 30 kr. pr. mand. I kan vælge at lave én af de tre retter
her, eller selv finde på en ret. Vælger I selv at finde på en ret, skal I forklare, hvorfor I har valgt netop den ret.
Spaghetti med kødsovs
Ingredienser:
Spaghetti
Hakket oksekød
Hakkede tomater
Grønt – løg, champignon, gulerødder,
peberfrugter, kål…

Pitabrød
Ingredienser:
Pitabrød,
Tun, kylling, hakket oksekød eller andet
kød
Dressing
Grønt – salat, tomat, agurk, tomat,
selleri, broccoli, gulerod…

Sådan gør I:
1. Vælg en ret, og ”køb ind” efter det.
2. Tag et billede af jeres udvalgte ingredienser samt prisen.
3. Tænk over:
- Er der nok til alle, så vi bliver mætte?
- Kan vi finde ud af at lave det, vi har valgt?
- Hvor lang tid skal vi bruge på at lave maden?
4. Fremlæg jeres tanker for klassen.

Pasta med kylling og flødesovs
Ingredienser:
Kylling
Pasta
Fløde
Grønt – løg, porrer, gulerødder,
peberfrugt…

Efterfølgende refleksioner
(diskuteres først efter, at alle har foretaget deres valg):
- Kan det gøres billigere?
- Kan det gøres hurtigere? Altså med flere færdiglavede
elementer?
- Kan det gøres sundere?
- Kan det gøres mere bæredygtigt? – fx økologisk, bedre
dyrevelfærd, klimavenligt, fairtrade?
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