
 

Valgfagsprøven  
i håndværk og design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kursusdagen vil du komme til at arbejde med de enkelte elementer af prøven: 

1. Prøveoplæg:  

 Formelle krav 

 Det gode prøveoplæg 

2. Prøvens afvikling 

3. Prøvens bedømmelse 

På kurset vil de formelle krav til valgfagsprøven blive gennemgået. I en workshop vil du komme i 

elevens sted og arbejde med et prøveoplæg analogt med hvordan opstartsfasen er for eleverne til 

prøven. 

 

 

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og 

design, der afsluttes med en prøve efter 8. kl. 

 

 

 

 



 

Et godt prøveoplæg 

I en workshop senere på dagen vil du i mindre grupper 

udarbejde ideer til det gode prøveoplæg samt hvad der 

kvalificerer det som et godt prøveoplæg.  

Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af 

prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres og ideer til hvordan eleverne 

bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med 

bedømmelsen af elevernes prøveforløb. 

Kurset ruster dig til at formulere det bedste prøveoplæg til netop de elever du har på dit valghold 

samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet hvad enten du er eksaminator eller censor. 
 

Program for kursusdagen:  

8:30 – 8:55       Ankomst og morgenkaffe        
9:00 – 10:00 

 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 12:45 

12:45 – 13:30 

13:30 – 14:30 

14:45 – 16:30                         

  

 

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

 

Sted: Mosede Skole, Lilleholmen 58, 2670 Greve 

Dato: 28. januar 2022 

Pris:  1850,-  Medlemmer af H&D kr.: 1400,- Studerende Medlemmer kr.: 500,- 

Instruktører:  Rune J. Johansen og Heidi Bruus 

Tilmeldingsfrist: 4. januar 2022 

Tilmelding foregår via foreningens hjemmeside www.håndværkogdesign.dk 

Kontaktoplysninger for yderligere information: Bent illum, tlf: 2213 4496  bent.illum@gmail.com 

Forventningsafstemning. Oplæg om valgfagsprøvens form, forløb, oplæg, krav og 

forpligtelser  

 Et eksemplarisk prøveoplæg uddeles og bearbejdes i grupper som i prøvedelen A 

 

 

Refleksion over del A i plenum 

 

 

Frokost 

Formulere egne prøveoplæg – gruppearbejde 

 

 

Refleksion over de udarbejdede prøveoplæg i plenum 

 

 

Prøvens del B og C – oplæg og gruppearbejde; 

 
  Hvad skal der lægges vægt 

på i del B. Vigtigt: Hvordan 

dokumenteres 

designprocessen bedst? 

Hvad er realistisk at eleven 

kan nå – alene/grupper? 

  Den reflekterende samtale 

mellem elev/gruppe og 

censor/lærer i del C. Vi tager 

censorbrillerne på. Hvad  

Hvordan er lærerens 

stilladsering af del B og del 

C? 

 


