Hvordan tilrettelægges
forløbet
&
Hvordan deltager vi?
v./Camilla Damsgaard

Disposition
• Planlægning af forløb
• Anbefalede workshops
• Den innovative fase – processen
• Uddybende workshops
• Udvælgelse og fremstilling
• Hvordan deltager jeg med min klasse?

Tilrettelæggelse af forløb til Madkamp
• Madkamp retter sig mod elevernes
tilegnelse af færdigheder og viden
samt formidling af det valgte (og
lærte) ud fra konkrete produkter –
bæredygtige retter med
bælgfrugter

Opstil
ling af
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• Formidlingsformer med fx
anvendelse af IT i et fagsprog. Alle
elever deltager.
Afslut
ning

Proces
-forløb
Model fra www.emu.dk

Læremidlet: Bælgfrugter & Bæredygtighed
Tilrettelæggelse af undervisning
Læringsmål

• I lærervejledningen er der
udarbejde læringsmål og
tilhørende tegn på baggrund af
modellen fra www.emu.dk
• Læreren kan selv udvælge og
tilpasse læringsmålene og tegn i
samarbejde med eleverne.

Læremidlet: Bælgfrugter & Bæredygtighed
Elevhæftets 5 temaer:

Lærervejledningen – til hvert tema:

Tema 1: Kender du bælgfrugter
Tema 2: Bæredygtighed – Hvad er
det?
Tema3: Alverdens Bælgfrugter
Tema 4: Bælgfrugter og proteiner
Tema 5: Eksperimenter med
bælgfrugter

• Kompetenceområde og -mål
tilhørende færdigheds- og
vidensmål
• Omsatte læringsmål
• Tegn på læring
• Vejledning til workshop

Læremidlet: Bælgfrugter & Bæredygtighed
Tema 1: Kender du bælgfrugter?

Tema 2: Bæredygtighed – Hvad er det?

• Workshop 1

• Workshop 1

• Hvad ved du om bælgfrugter?

• Workshop 2
• Tilberedning, smag og konsistens

• Bæredygtighed, klimavenlig mad
og bælgfrugter

• Workshop 2
• Skolehaven på køkkenbordet

Smag og konsistens
•
•
•
•
•
•

Sprød
Klistret
Melet
Hård
Blød
Cremet

Se: www.smagensdag.dk

WORKSHOP 2 i TEMA 1
- Handler om bælgfrugters smag og konsistens
- Hent konsistenskort på www.madkamp.nu

Skolehaven på
køkkenbordet

WORKSHOP 2 i TEMA 2
- Handler om hvordan man selv kan fremstille
spirer, og hvordan de kan indgå i retter

• Man kan købe fine spirebeholdere til selv at dyrke spirer.
• Beholderen kan også fremstilles af glas.

Se: www.friskespirer.dk

Den innovative tilgang
• At tilrettelægge en undervisning, der motiverer til at arbejde
undersøgende, eksperimenterende, kreativt og innovativt.

Processer i de 4 faser
- i læringsforløbet

Oplevelse i
workshops

Undren og nysgerrighed

Udvælgelse, vurdering og evaluering

Undersøgelse og analyse i workshops

Vidensindsamling ( færdigheder og viden)
og afprøvning

Idebank

Tema 3.
Alverdens bælgfrugter

WORKSHOP 1 i TEMA 3
- Handler om hvordan bælgfrugter benyttes
verden over samt om at eksperimentere med
at udvikle gruppens egen hummus.

• Fokus på opskriftgenren – hvordan ser en opskrift ud, og hvordan er
den opbygget?
• Eksperimentér med ret og skriv egen opskrift.
• Formidling for resten af klassen.
• Bedømmelse

Tema 4. Bælgfrugter
og proteiner

WORKSHOP 1 i TEMA 4
- Handler om at fremstille forskellige retter med
bælgfrugter, vi normalt forbinder med kødretter.
Fokus på smag, proteiner og bæredygtighed

• 6 forskellige retter kan afprøves – se opskrifter her
• Retterne vurderes
• Hent også vurderingsskema på link ovenfor.
• Kan fx fungere som inspiration til den eksperimenterende fase

Tema 5. Eksperimentér
med bælgfrugter
WORKSHOP 1

WORKSHOP 1
Hvordan jeres materialer skal formidles
• RETTENS NAVN

• HVORDAN INDGÅR BÆLGFRUGTER I RETTEN?

• INGREDIENSER
• HVORDAN KAN MÅLTIDET SERVERES?
• UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL
• Hvor vil du købe ingredienserne?

• HVAD SMAGER RETTEN AF?

• Hvad lægger du vægt på, når du vælger en fødevare?

• Brug de fem grundsmage som udgangspunkt.

• Hvordan er fødevarerne mærket?
• Hvor langt har fødevaren rejst?

• EVALUERING AF RETTEN

• Hvad skal justeres til næste gang, I laver retten?
• HVORDAN VIL I SAMARBEJDE OM AT TILBEREDE
RETTEN?
• TILBEREDNING

• FOTO AF PROCES

Se skemaet i elevhæftet
og på www.madkamp.nu

• HVORFOR ER RETTEN BÆREDYGTIG?

WORKSHOP 2 – Formidling af jeres arbejde
• I elevhæftet s. 42 beskrives, hvordan arbejdet kan formidles

Forløb 4-6 uger – inspiration til arbejdet
1

Med udgangspunkt i Tema 1 foretages undersøgelser, analyser og sansemæssige oplevelser med bælgfrugter,
der stimulerer elevernes nysgerrighed for emnet. Evt. ideer og forundringsspørgsmål til det videre arbejde notes
på klassens mindmap.

2

Med udgangspunkt i Tema 2 tilegnes en viden om begrebet bæredygtighed. Der arbejdes med undersøgelser,
analyser og sansemæssige oplevelser, og der eksperimenteres med eksempler på bæredygtige retter.
Fokus på: Hvad har eleverne erfaret, og hvad ved de i forhold til bælgfrugter- og bæredygtighed.
Udvælg sammen med eleverne de workshop og baggrundsteori fra elevhæftet, der støtter elevernes
nysgerrighed.

3/4

Erfaringer fra undersøgelser og analyser af bælgfrugter og bæredygtighed sættes i fokus i forhold til smag,
grundmetoder og madteknikker. Workshops og baggrundsteori fra elevhæftet indgår sammen med
mindmap og idekatalog. Inspiration fra Tema 3 og Tema 4

5/6

Dannelse af interessegrupper, der undersøger og eksperimenterer med bæredygtige retter med bælgfrugter for
at fremlægge for klassen til udvælgelse – klassens valg – eleverne begrunder, formidler og diskuterer.
Afprøvning af det udvalgte – hvilke færdigheder og hvilken viden skal tilegnes. Diskussion og dialog – hvordan
kan valgene kvalificeres. Læreren rådgiver, faciliterer og udfordrer – eleverne udvikler ideer.
Videreudvikling af retter samt fokus på materiale og præsentationsform, der skal understøtte de valgte
produkter. Her skal inddrages digitale produktioner i form af fx billedserie eller videoklip, der skal anvendes til
procesplanen.

Praktiske informationer

Info
• Tilmeldinger (se www.madkamp.nu )
• Udvælgelseskriterier beskrevet i slide 14
• Krav om elevdokumentation i form af billeder, ppt, video
(elevens formidling af arbejdet med årets tema)
• Tilbagemelding: primo uge 10, 2017
• Materiale indsendes senest: Fredag den 17. februar 2017
• DM i Odense: Torsdag den 30. marts 2017
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