
 

 

 

 

 

Tilbud om gratis spørgeskemaundersøgelse 

 

Kunne du tænke dig at få lavet en undersøgelse af kundetilfredsheden, hvad forbipasserende synes om 

dine vinduesudstillinger, hvad kunderne synes om den service du tilbyder eller måske noget helt fjerde, 

så er dette tilbud måske noget for dig. 

På Struer Statsgymnasium skal eleverne på 1. års hhx (handelsgymnasiet) i februar og marts måned lære 

om og arbejde med markedsanalyser. Her skal de lære om udformning af spørgeskemaundersøgelser, 

indsamling af informationer på baggrund af disse og bearbejdning af de indsamlede data i fagene 

afsætning og matematik. 

I den forbindelse har eleverne på  tidligere årgange arbejdet på en konstrueret case fra lærebogen, men 

det vil give en helt anden forståelse for emnet, hvis eleverne kunne få lov til at lave en undersøgelse 

med udgangspunkt i et konkret behov fra en lokal virksomhed. 

Derfor vil vi gerne tilbyde, at vores elever kan udarbejde en undersøgelse for netop din 

butik/virksomhed. Det eneste du skal stille med, er et oplæg til eleverne, hvor du forklarer om 

virksomheden og det I gerne vil have undersøgt. Så laver eleverne resten og afleverer en rapport med 

deres resultater til dig. 

I oplæget til en markedsundersøgelse, skal der tages højde for, at det er 1. års elever og at 

undersøgelsen skal kunne udarbejdes i skoletiden/fritiden, så det giver naturligt nogle begræsninger i 

forhold til hvor omfattende undersøgelsen kan være. 

Mit håb er, at du kunne se fordelen i at få lavet en lille undersøgelse og bidrage til elevernes læring ud 

fra konkrete og virkelighedsnære opgaver. 

Har du lyst til at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på telefon eller på 

mail. 

 

Med venlig hilsen 

KARINA HYLDAL NISSEN 

Handelsgymnasiet (HHX) 

Underviser i Afsætning og Virksomhedsøkonom  

Mobil: 2047 8240 

Email: khn@stgym.dk 
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