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Tre gange gruppearbejde 

 

 

1 
Undervisningen forud for prøven 

Beskriv et konkret  
undervisningsforløb 

 

 

2 
Krav til prøven 

Beskriv hvad prøven tager udgangspunkt i, 
hvad der tæller med, 

og hvad censor kigger på 

 

 

3 
Gennemførsel af prøven 

Beskriv hvordan  
en prøve afholdes 

 

 

 

  

60 min. 

60 min. 

45 min. 
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1 
Første runde gruppearbejde 

 

Første opgave 
Før prøven – undervisningen 

 

Allerførst: Vælg tidsstyrer og referent 

Tidsstyreren skal være den i gruppen, der har fødselsdag tættest på den 1. marts.  

Tidsstyren har ansvar for, at I overholder tiden og når opgaverne.  
I andre skal selvfølgelig hjælpe tidsstyren, så godt I kan! 
 

Referenten får ansvar for at få skrevet jeres fælles svar (i stikord!) på opgaverne i dette hæfte. Referenten 
kan enten skrive på computer eller i papirhæftet.  

 

Og så lidt snak: præsentationsrunde (MAX 15 min!)  

Brug max 15 minutter på en runde, hvor I præsenterer jer for hinanden. 
 
 
Udfyld skema 1: Beskriv et undervisningsforløb 
Undervisningsforløbet skal være et eksempel, som er med til at danne grundlag for en portfolioprøve.  
Eleverne vil i undervisningsforløbet udarbejde produkter til deres arbejdsportfolio. Inden de skal til prøve, 
udvælger eleverne – med vejledning fra jer – hvilke produkter fra deres arbejdsportfolio, der skal i deres 
præsentationsportfolio. 
 
• Alment fag: Vælg hvilket niveau (G-, E- eller D-) undervisningen og prøven skal være på. 
• Fagligt tema: Husk at niveauet skal svare til FGU-niveau 3.  
 
Tag gerne udgangspunkt i et allerede gennemført eller planlagt forløb.  
Skriv kun stikord eller korte sætninger.  
 
NB. I skal kun fokusere på ét forløb, selvom der oftest indgår materiale fra flere forløb i en 

præsentationsportfolio. 
 
 
 

15 min. 
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Skema 1. Undervisningsforløb 
1. Aktiviteter 

Hvad foregår helt konkret i forløbet?   
Forløbet må gerne være tværfagligt.  
I skal blot fokusere på jeres fag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Høstfest  
Høstfest, der afvikles på en dag, der forventes ca. 200 deltagere. 
 
Eleverne skal - sammen med de lokale spejdere og kirken - planlægge 
en kagebuffet, hvor produkterne skal sælges.  
 
Eleverne har 2 – 3 uger til opgaven 
 
Eleverne laver i grupper på 4 elever: 

- Forskellige slags boller (fx glutenfri, fuldkorns, hvedemel) 
- Kage (som indeholder årstidens frugter fx æblekage) 
- Kage (som indeholder en grøntsag fx gulerodskage) 

 
Proces hvor eleverne (med hjælp fra lærer) 
• Mødes med spejderne og kirken 
• Planlægger opgaven / hvilke slags kager 
• Finder og udarbejder opskrifter (tilpasser opskrift til antal personer) 
• Udarbejder indkøbslister og arbejdsplaner 
• Bager kager og boller 
• Anretter og sælger 
 
Gennem processen får eleverne bl.a.:  
• viden om kvalitetskrav til det at drive en bod, hvor man skal lave 

indbydende, ernæringsrigtigt og lækkert mad, som fremstår 
æstetisk og har en god kvalitet.  

• viden om bæredygtighed ift. bevidst valg af engangsservice i boden. 
• færdigheder i at bruge forskellige råvarer, arbejde hygiejnisk og 

korrekt ergonomisk samt anvende køkkenredskaber- og maskiner 
sikkerhedsmæssigt korrekt 

• kompetencer til at planlægge en produktion, foretage 
kvalitetssikring og tage medansvar for samarbejde og gennemføre 
arbejdsopgaver selvstændigt. 

 
Eleverne arbejder desuden løbende med følgende: 
I matematik: Udformning af opskrifter, prisberegning af brød / kager ift. 
materialeudgifter, anvendelse af mobile-pay og excel regneark 
 
I dansk: Lave høstfestplakat, som skal hænges op i lokalsamfundet. 

2. Faglige mål  
Hvilke faglige mål  
understøtter dette forløb  
(skriv i stikord)? [find de faglige 
mål i jeres læreplan/fagbilag 
afsnit 2.1. 
 
Viden: 
-Forskellige typer af råvarer samt 
deres egenskaber og anvendelse 
-Kvalitetskrav og standarder  
-Service og værtsskab 
-Sensorisk kvalitet og æstetik 
-Bæredygtighed 
 
Færdigheder: 
-anvende og bruge forskellige typer 
råvarer og materialer til 
fødevareproduktion 
-arbejde ergonomisk 
- arbejde efter hygiejnestandarder 
- anvende køkkenredskaber- og 
maskiner 
- producere forskellige typer 
fødevarer 
- overholde sikkerhedskrav 
-anvende relevant fagsprog i den 
faglige kommunikation 
 
 
Kompetencer: 
-planlægge og producere på 
værkstedet  
-foretage kvalitetssikring af proces og 
produkt  
- foretage sikring af miljømæssige 
hensyn 
-formindske madspild og kreativt 
anvende restvarer  
-tage medansvar for samarbejde og 
trivsel på arbejdspladsen 
-gennemføre arbejdsopgaver 
selvstændigt efter 
kompetencesvarende anvisning  
-bidrage til valg af produktion med 
henblik på at opbygge 
produktionsejerskab. 

5 min. 

30 min. 5 min. 

. 
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Dokumentation i form af skrivning til portfolioen, tage billeder af 
processen, læse om hvad en høstfest er. Lave interview med den lokale 
præst om, hvorfor kirken holder høstfest. 

3. Arbejdsportfolioen 
Hvilke materialer (produkter, tekst, dokumentation af processer mm.)  
lægger eleven i sin arbejdsportfolio?  
Giv helt konkrete eksempler! 
 

• Opgavebeskrivelse af høstfesten 
• To-do liste i forbindelse med samarbejdet med spejderne og kirken 
• Producerede opskrifter  
• Indkøbsliste 
• Arbejdsplan til fremstilling af boller / kager 
• Eksempler på udregninger af ernæringsindhold i bagværket (energiindhold) 
• Eksempler på anbefalet kalorieindtag for en ung og børn 
 
Billeder af: 
1. Før høstfesten, herunder mødet med samarbejdspartenere og planlægningsarbejdet 
2. Fremstilling af brødet / kagerne (bageteknikker, ingredienser og bearbejdningen af dem, 

køkkenredskaber, hygiejneforanstaltninger),  
3. Boden og selve festen 

 
• Noter om bageprocessen, fx forskellige typer af hævemidler: hvad betyder gæren for bollerne –

hvilken kemisk proces sættes i gang? Forholdet mellem forskellige ingredienser  
• Egen film om særlige opmærksomheder ved de anvendte ingredienser (fx glutenudvaskning og 

bagning af bolle efterfølgende) 
• Noter om køkkenmaskinerne og deres anvendelse 
• Temperaturmålinger og andre skemaer fra egenkontrol 
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• Liste med og billeder af krav til hygiejnen når man skal sælge i offentlige rum fra myndighederne og i 
det hele taget 
 

 
I matematik-arbejdsportfolioen fx: Beregninger af priser (excel ark), opstilling af salg ved mobile pay, 
’kasseafstemning’ 
 
I dansk-arbejdsportfolioen fx: plakat, logbogsskrivning om processen (hvad har jeg lavet i dag, hvad har 
været svært / let, hvad har jeg lært, hvad skal der ske i morgen), læse om hvad en høstfest er, Interview 
på lydbånd af den lokale præst om, hvorfor kirken holder høstfest  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Præsentationsportfolio  

Hvilke materialer overfører eleven fra sin arbejdsportfolio til præsentationsportfolio?  
Hvordan forfiner eleven eventuelt sine materialer, fx indsætter flere fagbegreber?  
Beskriv helt konkret. 
 

• Opgavebeskrivelse af høstfesten 
• De producerede opskrifter på alle kager og boller – Eleven har tilføjet korte noter om hvorfor de 

netop har valgt at lave disse kager og boller til festen, samt overvejelser om mængden. 
• Skemaer til egenkontrol, fx temperaturmåling 
 
Fire store plancher, der viser: 
1. Billeder af fremstillingsproces og de anvendte køkkenmaskiner. Eleven har skrevet sine noter om den 

teoretiske viden om bageprocessen og køkkenmaskinerne ved siden af de enkelte billeder, fx om 
hævemidlers betydning og køkkenmaskinernes navn og funktion, og eventuelle sikkerhedsforhold 

2. Billeder af handlinger for at leve op til hygiejnekrav i køkkenet og når man skal sælge fra en bod, fx af 
håndhygiejne, arbejdstøj og personlig hygiejne (handsker, hårnet, ingen smykker mv.). Eleven har 
tilføjet teoretisk viden om hygiejne. 

3. Billeder af det færdige bagværk. Eleven har tilføjet noter om råvarer i bagværket samt konsistens og 
smag i forhold til bagværket(grundsmage)  

4. Billeder af opstilling og salg i boden. Eleven har skrevet sine noter om den teoretiske viden om 
æstetik mm ved siden af de enkelte billeder, samt om kundekontakt (hvad er god service, fx).  
 

 
NB. Plancherne er for store til at blive sendt til censor, derfor modtager censor udelukkende billeder af 
plancherne. 
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2 
Anden runde gruppearbejde 

 

Anden opgave 
Krav til prøven 

 

 

I denne opgave skal I arbejde videre med det niveau, som I har arbejdet med under første opgave.  
 
A. Find læreplanen/fagbilaget 
Find kravene til jeres prøve i læreplanen/fagbilaget. 
• www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-faglige-indhold/laereplaner-og-fagbilag 
 

B. Udfyld skema 2.1 
Slå op i læreplanen/fagbilaget og svar på spørgsmålene. 

 

C. Udfyld skema 2.2. 
Udfyld kort skema 2.2. 

 

D. Udfyld skema 2.3 
I skal afgøre, hvordan I vil bedømme elevens præstation. 
Udfyld skemaet med bedømmelseskriterier (ikke nødvendigvis alle). 
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Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i læreplan/fagbilag for at svare på spørgsmålene 
Spørgsmål Svar i stikord 
1. Eksaminationsgrundlag 

(afsnit 4.3.1) 
 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 

Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens  
Præsentationsportfolio 

2. Præsentationsportfolio 
(afsnit 4.3)  
 
Hvad er kravene til 
portfolioens omfang, 
udformning og indhold?  
 

• Præsentationsportfolioen indeholder udvalgt og bearbejdet 
materiale fra arbejdsportfolioen, så det bearbejdede materiale 
afspejler eksaminandens aktuelle standpunkt.  

 
• Præsentationsportfolioen indeholder dokumentation for elevens 

standpunkt eksempelvis i form af fysiske produkter, tekster, 
fotografier, videooptagelser og andet, som kan vise eksaminandens 
læringsudbytte.  

 
• Læreren fastsætter de nærmere rammer for portfolioens 

udformning, indhold og omfang.  
 

• Læreren skal godkende præsentationsportfolioen som 
eksaminationsgrundlag inden den sendes afsted til censor 

3. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
 
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
 
(Det er ikke altid det samme 
som eksaminationsgrundlaget. 
Fx er det ikke sikkert, at 
materialet i portfolioen tæller 
med i bedømmelsen) 

Eksaminandens præsentationsportfolio og mundtlige præstation, 
herunder den faglige dialog under eksaminationen 
 
 

 

  

2 min. 
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Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterier er det, som lærer og 
censor lægger vægt på ved bedømmelsen. 

Bedømmelseskriterierne fra læreplan/ fagbilag 
er ofte brede og lidt abstrakte. Det er 
nødvendigt at konkretisere dem i forhold til 
bedømmelsesgrundlaget, så det er tydeligt for 
elev, lærer og censor, hvad eleven bliver 
bedømt på. 

 

Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det, som 
prøven tager udgangspunkt i. 

Det er det konkrete grundlag, som selve 
prøvesituationen bygger på.  

I portfolioprøven er 
eksaminationsgrundlaget 
præsentationsportfolioen. 

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er det, 
som tæller med ved prøven. 

Det kan godt være, men er ikke 
nødvendigvis det samme som 
eksaminationsgrundlaget. Det er 
fx ikke altid, at materialet i 
portfolioen tæller med i 
bedømmelsen.  

Eksaminationsgrundlag 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelseskriterier 

Det prøven tager udgangspunkt i.  
(portfolio) 

Det der tæller med  
i bedømmelsen 
(det er fx ikke altid 

præsentationsportfolioen tæller med i 
bedømmelsen) 

Det der lægges vægt på  
i bedømmelsen. 
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I har i ”Første opgave” udarbejdet et eksempel på et undervisningsforløb og eksempel på materiale til 
præsentationsportfolioen.  
 

Den endelige præsentationsportfolio vil oftest indeholde materialer fra flere undervisningsforløb.  

 

 

Beskriv meget kort (i stikord, uden at gå i dybden) de andre undervisningsforløb/temaer, der kan være 
materialer fra i præsentationsportfolioen: 

Skema 2.2 Andre undervisningsforløb/temaer og eksempel på materialer i  
Præsentationsportfolioen (stikord) 
Undervisningsforløb/temaer: Ex på materialer i præsentationsportfolio 
Frokostproduktion på FGU Opgavebeskrivelse, indkøbsliste, arbejdsliste, 

plancher om proces, råvarer og endelig 
frokostbuffet mm. 
 

Festmiddag for den lokale idrætsforening 

 

Opgavebeskrivelse, indkøbsliste, arbejdsliste, 
plancher om proces, råvarer og endelig 
frokostbuffet mm. 
 

 
 

 

 

  

10 min. 



11 
 

Skema 2.3 Bedømmelseskriterier – Nå, så mange kriterier I kan, I behøver ikke at nå alle. 
Bedømmelseskriterium  
Indsæt fra læreplan/ 
fagbilag  
(afsnit 4.3.3) 

Konkretisering  
Konkretiser hvert  
kriterium i forhold til det 
materiale, der er i 
præsentationsportfolioen  

Mål  
Indsæt hvilke faglige  
mål (fra læreplan/fagbilag),  
der ses opnået ved dette 
bedømmelseskriterium. 

Eksaminanden har udarbejdet en 
præsentationsportfolio, som 
indeholder relevant og 
tilstrækkelig dokumentation af de 
valgte produktioner/processer 

Portfolioen indeholder 
dokumentation fra arbejdet 
med tre temaer. Portfolioen 
skal samlet vise 
arbejdsprocesser/produkter fra: 
-Bagning 
-Det varme køkken 
-Det kolde køkken 
 
 
 
 

  

Viden: 
-Forskellige typer af råvarer samt deres 
egenskaber og anvendelse 
-Kvalitetskrav og standarder  
-Service og værtsskab 
-sikkerhedsforanstaltninger i 
produktionen, herunder sikker 
arbejdspraksis 
-Sensorisk kvalitet og æstetik 
-Bæredygtighed 
-sundhedsfremme 
 
Færdigheder: 
-anvende og bruge forskellige typer 
råvarer og materialer til 
fødevareproduktion 
-arbejde ergonomisk 
- arbejde efter hygiejnestandarder 
- anvende køkkenredskaber- og maskiner 
- producere forskellige typer fødevarer 
- overholde sikkerhedskrav 
-anvende relevant fagsprog i den faglige 
kommunikation 
 
 
 
Kompetencer: 
-planlægge og producere på værkstedet  
-foretage kvalitetssikring af proces og 
produkt  
-foretage sikring af miljømæssige hensyn 
-formindske madspild og kreativt 
anvende restvarer  
-tage medansvar for samarbejde og 
trivsel på arbejdspladsen 
-gennemføre arbejdsopgaver 
selvstændigt efter kompetencesvarende 
anvisning  
-bidrage til valg af produktion med 
henblik på at opbygge 
produktionsejerskab 

Eksaminanden i sin mundtlige 
præstation demonstrerer 
tilstrækkelig viden  
om arbejdsmetoder og -processer  
til fødevareproduktion, herunder  
om hygiejne forhold og  
sikkerhedsforhold 

Eleven skal gå i dybden med ét 
af temaerne i sin mundtlige 
præsentation. Eleven vælger 
selv hvilket tema, fx høstfesten. 
 
Eleven skal konkret fortælle om: 
-Arbejdsprocesser ved 
produktionen, og her bruge 
relevante fagtermer som fx 
krydskontamination, nedkøling 
(tid), opvarmning (temperatur)  

Som ovenstående 
 

40 min. 
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-relevante køkkenredskaber og 
sikkerhedsforhold som fx ved 
rengøring/opvask 
-Hygiejneforhold ved 
produktionen og hvorfor 
hygiejne er vigtigt  
 

Eksaminanden viser 
grundlæggende viden om  
ernæringsmæssige forhold og kan  
forklare om de fem grundsmage 

Eleven skal fortælle om den 
ernæringsmæssige kvalitet af de 
producerede madvarer og 
smagen. 
 
Eleven fortæller, fx om 1) 
energiindhold i boller og kage, 
2) konsistens og smagen af kage 
ifht. af grovbollen (bl.a. ved at 
referere til de fem 
grundsmage). 
 

Som ovenstående 
 

Eksaminanden dokumenterer 
relevant løsning af faglige 
problemstillinger 

Eleven kan argumentere for og 
forklare de valg, der er truffet i 
produktionen.  
 
Mht. høstfesten handler det om 
fx mængdeberegninger til 200 
deltagere og valg af bagværk i 
forhold til høstfest.    
 

Som ovenstående 

Eksaminanden kan anvende 
korrekt fagsprog i portfolioen 
 

I portfolioen fremgår relevante 
fagbegreber på produkterne. Fx 
på: 
-de anvendte køkkenmaskiner 
-processerne, fx hæveprocesser 
og ”slå en dej sammen” 
 

Som ovenstående 

Eksaminanden ved den mundtlige 
eksamination anvender korrekt 
fagsprog 

Eleven anvender i 
præsentationen og 
samtalen de korrekte  

betegnelser om fx: 
• maskiner og tilbehør 

(æltemaskine og dejkroge) 
• sætte en dej til hævning 

Som ovenstående 

Eksaminanden kan forklare de 
særlige faglige udfordringer i de 
beskrevne arbejdsprocesser. 

Eleven kan i præsentationen og 
den mundtlige dialog fortælle 
om mindst en særlig faglig 
udfordring i produktionen, og 
hvordan den blev forsøgt løst 
med brug af relevante 
fagbegreber.  
 

Som ovenstående 
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Fx hvordan man behandler 
gæren og evt. andre 
hæveprodukter, så bollerne får 
en god kvalitet.  
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3 
Tredje runde gruppearbejde 

Gennemførsel af prøven 

 

Med udgangspunkt i jeres konkrete undervisningsforløb fra tidligere skal I beskrive, hvordan prøven 
gennemføres. 

  

Udfyld skema 3 
Slå op i læreplanen/fagbilaget og svar på spørgsmålene. 
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Skema 3. Gennemførsel af prøven 
1. Hvem 

Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
Selvstændigt med sin portfolio 
 

2. Hvor 
Hvor afholdes prøven? 

 
I teori-lokalet ved siden af køkkenet / eller i køkkenet hvis det er muligt, så eleven kan vise maskiner og 
redskaber fysisk 
 
3. Hvad  

Hvad sker der konkret? 
 
• Elevens portfolio er tilsendt censor 14 dage før prøven. 
• Eleven får ca. 10 min til at fremlægge sin præsentationsportfolio. Eleven tager udgangspunkt i ét 

tema (høstfesten). Elevens fire plancher er hængt op i lokalet. Elev, lærer og censor går fra planche 
til planche og eleven fortæller om de forskellige plancher – og gennemgår således processen med 
lærer og censor. 

• Derefter foregår der en dialog mellem lærer og elev i ca. 10 min. Læreren spørger først ind til 
plancherne og derefter til nogle fagbegreber/processer fra ét af de andre temaer, eleven har i sin 
portfolio.  

• Hvis censor har spørgsmål stilles de gennem læreren 
• Efter ca. 20 min er prøven slut og lærer og censor bruger ca. 5 -  10 min på votering 
• Eleven kaldes ind i prøvelokalet og får sin vurdering (bestået / ikke bestået) med en begrundelse for 

hvorfor. 
• Hvordan kan du anvende eventuelle rester fra boden og bagningen –  

må du anvende rester?  
 
 
 
 
 
 

2 min. 

. 

. 

20 min. 
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4. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 
 

• Hvorfor er det vigtigt at have en god håndhygiejne i køkkenet og i boden og hvordan kan man have 
det i boden, hvis man ikke har direkte adgang til vand? 

• Hvorfor er det sundere at bage med fuldkornsmel end hvedemel? 
• Hvorfor skal en dej sættes til hævning – hvad sker der i hæveprocessen? 
• Gør rede for forskellige dejtyper? 
• Hvad er du især blevet opmærksom på i forhold til at være serviceminded i boden? 
• Hvad er du især blevet opmærksom på i forhold til hygiejne i køkkenet under  

fremstillingen af brødet? 
• Hvad er du især blevet opmærksom på i forhold til hygiejne i madboden under  

salget af brødet? 
• Hvorfor valgte I netop at bage de kager I gjorde til høstfesten. Hvilke overvejelser har I gjort om hvad 

deltagerne kunne lide?  
• Fortæl lidt om forskellen på smagen af de søde kager og grovbollen? 
• Hvordan kan du anvende eventuelle rester fra boden og bagningen? – Må du anvende alle rester? 
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