7 skarpe til madkundskabslæreren om den
afsluttende prøve i madkundskab
Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever
godt på vej mod den afsluttende prøve i det 2-årige valgfag i
madkundskab i 8. klasse (obligatorisk eller frivillig prøve) eller
9. klasse (frivillig1 prøve).
1. Prøvens opbygning
Kender dine elever prøvens opbygning?
Madkundskabsprøven er en praktisk/mundtlig prøve, som består af tre faser: Planlægningsfasen, udførelsesfasen og fremlæggelse og samtale. Eleverne planlægger i den første fase det praktiske arbejde, de vil lave til udførelsesfasen. De planlægger
ligeledes, hvad de ønsker at fremlægge på baggrund af det prøveoplæg, de har trukket.

2. Prøveoplæg
Ved du, at du skal udforme ukendte prøveoplæg for eleverne/grupperne, som må gå igen to gange i lodtrækningen?
Du skal udarbejde en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningens form og indhold. Undervisningsbeskrivelsen danner udgangspunkt for indholdet i prøveoplæggene, som alsidigt skal dække det opgivne stof og
udformes, så alle fire kompetenceområder inddrages, herunder både praktiske og teoretiske elementer. Undervisningsbeskrivelsen udleveres til eleverne, inden de trækker prøveoplæg.
Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i valgfaget. Prøveoplægget skal
give eleverne mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave, som kombineret med teoretiske refleksioner
giver et kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling.

3. Prøvens omfang
Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? Og ved de, at de kan vælge at gå til prøve enten individuelt eller i grupper à
2-3 elever?
Eleven/gruppen trækker et prøveoplæg fem skoledage, før det praktiske arbejde skal udføres. Eleven/gruppen har 2 timer
(120 minutter) til planlægning af det praktiske arbejde, herunder udarbejdelse af indkøbsliste og skitsering af arbejdsgange.
Fem skoledage senere får eleven/gruppen 2 timer (120 minutter) til den praktiske udførelse.
1

Alle elever i 7. klasse skal fra skoleåret 2019/2020 vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Hvis
elever har modtaget undervisning i mere end et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse, skal eleven senest den 1. december forud for prøveterminen maj-juni,
og senest den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar, meddele skolelederen, hvilket af valgfagene eleven aflægger bunden prøve i. Eleven kan på
8. eller 9. klassetrin aflægge frivillig prøve i yderligere et praktisk/musisk valgfag.
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Den efterfølgende samtale mellem elev/gruppe, lærer og censor varer 10 minutter pr. elev inkl. karakterfastsættelse og
foregår i umiddelbar forlængelse af udførelsesfasen.

4. Vurderingskriterier
Kender eleverne prøvens vurderingskriterier?
Prøven skal give et billede af, hvorvidt eleverne har kompetencer i at fremstille et produkt på baggrund af det prøveoplæg, de
har trukket. Eleverne prøves blandt andet i at tilrettelægge det praktiske arbejde, så det afspejler faglig indsigt og overblik.
Eleverne skal kunne begrunde og kritisk reflektere over madvalg og madlavning, eksempelvis i forhold til sundhed, bæredygtighed og æstetik.
Eleverne prøves i forhold til de kompetenceområder, kompetencemål samt færdigheds- vidensområder, der er gældende for
faget.

5. Teori i madkundskab
Har I talt om, at der også er teori i madkundskab?
Eleverne vil til prøven blive eksamineret mundtligt om de valg, de har truffet i deres besvarelse af prøveoplægget, samt deres
refleksioner omkring selve udførelsen og fremlæggelsen, med udgangspunkt i at kunne anvende madkundskabsfaglige
begreber, analyse og metoder.

6. Prøvevejledninger i madkundskab
Har du læst prøvevejledningen for madkundskab?
På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde den gældende prøvevejledning for madkundskab. Prøvevejledningen tydeliggør sammenhængen mellem prøvebekendtgørelsen, folkeskolens formål og prøven i madkundskab, herunder
sammenhængen mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

7. Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Har du besøgt uvm.dk?
Her kan du fx finde:
-

Prøvevejledningen og vurderingskriterierne

-

Love og bekendtgørelser om prøverne

-

Ofte stillede spørgsmål og svar om den praktisk/musiske prøve
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