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32 1 

Designproces:
De 4 

designfaser / 
Repetition 

Design – idéafprøvning 

• Eleven har viden om 
idéafprøvning i 
designprocesser – fase 3 
 

Design – idéudvikling 

• Eleven har viden om 

idéudviklingsmetoder – 

fase 1 

 

• Designproces -side 30-
31 i arbejdsbogen 
Håndværk og design – 

valgfag og prøve 

(herefter kaldt 
arbejdsbogen). 

• Designtænkning – 
definitionen på side 75 i 
samme bog. 

• Vi genopfrisker: 
• De 4 designfaser og 

hvordan der veksles i 
mellem dem: 
Idéudvikling – 

afprøvning – fremstilling 

– evaluering. 
• Book Creator – alle 

forløb dokumenteres 
analogt/digitalt 
undervejs - billedfiler 
sendes til lærer til print. 

• Moodboard 

• Persona 

• Målgruppe 

• Mockup (1:1): En model 
af et produkt, ofte lavet 
1:1 og i billigere 
materialer end det 
endelige produkt. 

 Klasseværelse / HD (Jacob) 
 
 

 

  
 
Afstemme forventninger:  
Stramme deadlines. Alle opgaver læses på classroom. 
Mange lektier i den første halvdel af skoleåret - af og til 
flere lektier på én gang.  
Undervisningsplanen fraviges ikke – der er længere tid 
til de enkelte opgaver i undervisningen, end der vil være 
til prøven. 
Hvis I følger godt med hele året, vil I have prøvet alt det, 
I skal lave til prøven.  
Så, lave lektier – ikke at lave lektier = ikke at kunne 
færdiggøre sine projekter og ikke at lære teorier og 
teknikker, der bruges i prøven!   
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• Prototype (tidlig 
version): En model af fx 
et produkt, som senere 
hen kan blive produceret 
i almindelig størrelse. 
Den kan testes og 
undersøges, inden man 
laver mange af dem. 

• Form 

• Funktion 

`When you talk, you are only repeating what you already 

know. But if you listen, you may learn something new.’ 
- Dalai Lama 

32-38 
 

2 
 

Design-teori: 
Stilhistorie/ 

Æstetik 

Håndværk – materialer 

• Materialekombination 
og udtryk – eleven har 
viden om farver, 
formsprog og 

æstetiske udtryk – fase 4  
Design – idéudvikling 

• Eleven har viden om 
formålet med 
informations- og 
inspirationskilder – fase 
3 

 
Design – idéudvikling  

• Eleven kan udvikle 
ideer med inspiration 
fra hverdagsliv, kulturer 
og tidsperioder, 

• Innovation - opfinde 
• Opfylder håndværk og 

design en brugers 
identificerede/ubevidste
erede behov/længsel? 
 

• Design- og stilperioder 
• Uge 32: Kort 

introduktion til æstetik 

og stilhistorie - og til de 
skriftlige opgaver (se 
nedenfor) – i alt 30 min. 

• Æstetisk udtryk: Vi 
læser definitionen på 
side 80 i arbejdsbogen. 

• Æstetik 

https://da.wikipedia.org
/wiki/%C3%86stetik 

 ´Æstetik kan både betyde ”det skønne”, en særlig 

sanselig måde at erfare noget på (...). Æstetik optræder i 

relation til design som synonym for en bred vifte af 

betydninger: form, udtryk, overfladen, tillagt værdi, 

stilarten, smag, kunstnerisk, æstetiseret, skøn og 

efterstræbt, modernistisk og som stylet.’ 
Kilde: Er der en dansk designæstetik? 

https://strandbergpublishing.dk/wp-
content/uploads/2016/05/DKD_totalPresse_190916-
kopi-trukket-2.pdf 
 
Lektie 1: Eleverne læser en artikel om en stilperiode til 
hver undervisningsgang og skriver en opgave i hånden 

om stilperioden, dens nøgleord og deres betydning. 1 
A4-side. Afleveres den følgende undervisningsgang.  
 
Lektie 2: Eleverne går sammen om at forberede 
fremlæggelsen af en stilperiode. Deadline og 
fremlæggelse uge 38. 

https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86stetik
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86stetik
https://strandbergpublishing.dk/wp-content/uploads/2016/05/DKD_totalPresse_190916-kopi-trukket-2.pdf
https://strandbergpublishing.dk/wp-content/uploads/2016/05/DKD_totalPresse_190916-kopi-trukket-2.pdf
https://strandbergpublishing.dk/wp-content/uploads/2016/05/DKD_totalPresse_190916-kopi-trukket-2.pdf
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herunder med digitale 
værktøjer – fase 1 

Design – produktrealisering 

• Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
form, funktion og 
æstetik – fase 2 

• Æstetik i design -
designæstetik - citat. 

• Sammenhæng mellem 

form, funktion og 

æstetik – elevernes 
eksempler. 

• I uge 37, når 
stilperioderne er blevet 
studeret, går eleverne 
sammen i 5 hold og 
præsenterer i uge 38 en 
stilperiode pr. hold (30 
min. = ca. 5 min. til hvert 
hold) – til sidst et 
kvarters dialog om 

inspiration og æstetik og 
om, hvad forløbet kan 
bruges til i elevernes 
egne produkter. 

• Uge 33 - Skønvirke 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/design-
og-
stilperioder/stilperioden
-skoenvirke/ 

• Uge 34 - Dansk designs 

guldalder 

 
Ekstra (kun hvis der er tid!): 
Telefonen – glimt ind i dens historie 

• Telefoncentral - historien om hvordan min 
farmor og farfar mødte hinanden 

• Billeder fra artiklen: Da damerne blev erstattet 

af mekanik 
https://amagernyt.dk/2019/04/05/da-
damerne-blev-erstattet-af-automatik/ 
(lukning 1963) 

• Første smartphone for 30 år siden 
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/re
membering-first-smartphone-simon-ibm/ 

• Andre billedeksempler fra telefonens design- 
og udviklingshistorie 
https://www.pinterest.dk/pin/2821793515275
9236/ 
https://www.dj-udstyr.dk/produkter/6551-
retro-telefoner/187989-gpo-746-retro-
drejeskivetelefon---orange/ 

 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/stilperioden-skoenvirke/
https://amagernyt.dk/2019/04/05/da-damerne-blev-erstattet-af-automatik/
https://amagernyt.dk/2019/04/05/da-damerne-blev-erstattet-af-automatik/
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/remembering-first-smartphone-simon-ibm/
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/remembering-first-smartphone-simon-ibm/
https://www.pinterest.dk/pin/28217935152759236/
https://www.pinterest.dk/pin/28217935152759236/
https://www.dj-udstyr.dk/produkter/6551-retro-telefoner/187989-gpo-746-retro-drejeskivetelefon---orange/
https://www.dj-udstyr.dk/produkter/6551-retro-telefoner/187989-gpo-746-retro-drejeskivetelefon---orange/
https://www.dj-udstyr.dk/produkter/6551-retro-telefoner/187989-gpo-746-retro-drejeskivetelefon---orange/
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https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/design-
og-stilperioder/dansk-
designs-guldalder/ 

• Uge 35 - En tid med 

demokratisk design 

https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/design-
og-stilperioder/en-tid-
med-demokratisk-
design/ 

• Uge 36 - Flowerpower, 

kollektiv og parcelhus 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/design-
og-
stilperioder/flowerpowe
r-kollektiv-og-parcelhus/ 

• Uge 37 - New Nordic 

Cool 

https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/design-
og-stilperioder/new-
nordic-cool/ 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/dansk-designs-guldalder/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/dansk-designs-guldalder/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/dansk-designs-guldalder/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/dansk-designs-guldalder/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/dansk-designs-guldalder/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/en-tid-med-demokratisk-design/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/flowerpower-kollektiv-og-parcelhus/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/new-nordic-cool/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/new-nordic-cool/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/new-nordic-cool/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/new-nordic-cool/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-stilperioder/new-nordic-cool/
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33-36 8 
Innovation, 

hyggepude og 
præsentation 

Design – idéafprøvning 

• Eleven har viden om 
idéafprøvning i 
designprocesser – fase 3 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 
grundlæggende 
teknikker til 
bearbejdning af bløde og 
hårde materialer – fase 3 

• Eleven har viden om 
grundlæggende 
teknikker til 
forarbejdning af bløde 
og hårde materialer ud 
fra hensigten med 
produkter – fase 4 

 

Håndværk – materialer – 

materialekomposition og udtryk 

• Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt – 
fase 2 

Design – produktrealisering 

• Eleven kan fremstille 
produkter efter idéer 

• Innovation – 30 min. 

Teksten Innovation i 
fællesskab 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/designp
rocesser/innovation/ 

• Aktiviteten Hyggepude 

https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/design/designp
rocesser/innovation/hyg
gepude/?MP= 
Eleven vælger: Evt. 
tekstiltryk, applikation, 
broderi i hånden? 
Puden skal være vaskbar 
Sy-træning med lynlås 

• Eleven arbejder med 
forskellige bløde 
materialer 

• Eleven får gode idéer 

• Eleven arbejder med 
innovation i de fem trin: 
Trin 1: Hvad er opgaven? 

Stil spørgsmål 

Trin 2: Kreativ 

brainstorming og 

reseach 

 

Medbringe min egen hyggepude. 
 
Eleverne laver hver deres pude el. går sammen 2 og 2 
om 1 fælles pude. 
 
Arbejde med puden i fritiden må evt. påregnes. 
 
Efter gennemgang af teksten Innovation i fællesskab i 
uge 33, NÆRlæser eleverne teksten Design som 

problemløsning hjemme – side 36-37 i arbejdsbogen; 
I uge 39 afleverer eleverne  en opgave, hvor de med 
egne ord fortæller om, hvad innovation og 
designtænkning er og beskriver innovationsmodellens 5 
trin – hvad de hver især handler om. Mindst 1 A4-side i 
hånden.  
 
Præsentationer af puden kan afleveres med det samme, 
efter puden er færdig - el. de kan laves i 
sundhedsugen/efterårsferien – der er deadline i uge 43: 
Læs og lav side 54-55 i arbejdsbogen – Præsentation af 

produkter – begge opgaver, dvs. en visuel og en digital 
præsentation af puden. 
Tag billeder af den visuelle præsentation og brug Book 
Creator til den digitale præsentation – den visuelle og 
den digitale præsentation sendes til/deles med min 
mail. 
 

• Stof 

• Strikkegarn 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/hyggepude/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/hyggepude/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/hyggepude/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/hyggepude/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/designprocesser/innovation/hyggepude/?MP=
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med inspiration fra 
hverdagsliv – fase 1 

Design – idéudvikling 

• Eleven har viden om 
idéudviklingsmetoder – 
fase 1 

Design – evaluering 

• Eleven har viden om 
kriterier for proces- og 
produktevaluering – fase 
1  

Trin 3: Innovation af den 

gode idé – find løsninger 

Trin 4: Udførelse og 

implementering 

Trin 5 – evaluering 

• Design som 

problemløsning – side 
36-37 i arbejdsbogen. 

• Præsentation af 

produkter, side 54-55 i 
arbejdsbogen; lav både 
en visuel og en digital – 
brug Book Creator til 
den digitale og tag 
tydelige billeder af den 
visuelle præsentation. 

• En præsentation kan 
indeholde skitser, 

inspirationsfotos, 

arbejdstegninger, 

moodboards, persona, 

afprøvninger, materiale-

eksperimenter, modeller, 

mockup mm. 
• Præsentationen skal 

viser alt det, du/I har 
arbejdet med 

• A3-papir 
• Sytråd 

• Lynlås 
• Saks 
• Symaskine 

• Fyld til puden 
 
Hyggepude-forløbet: 

- Hvad er udfordringen 
- Kreativ brainstorm 
- Vælg jeres model 
- Innovation 
- Den første pude 
- Udførelsen 
- Evaluering 
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37-39 

 
 

5 Væv 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 
grundlæggende 
teknikker til 
bearbejdning af bløde og 
hårde materialer – fase 3 

Håndværk – forarbejdning – 

materialer 

• Eleven har viden om 
grundlæggende 
teknikker til 
forarbejdning af bløde 
og hårde materialer ud 
fra hensigten med 
produkter – fase 4 

Håndværk – materialer 

• Eleven kan forarbejde 
materialer i forhold til 
produktets form, 
funktion og udtryk 

 
Håndværk – materialer – 

materialekomposition og udtryk 

• Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt – 
fase 2 

• Eleverne laver deres 
egen lille pap-væv og 
væver i selvvalgte 
materialer 

• https://haandvaerkogde
sign.gyldendal.dk/forloe
b/vaev 
 

 

Væve-arbejde i fritiden må evt. påregnes. 
 
Husk Deadline for visuel og digital præsentation af 
puden - uge 43: Læs og lav side 54-55 i arbejdsbogen. 
 
Deadline for aflevering af vævestykke uge 39. 
 
Lektier til uge 40: Læse og lave side 32-33 i 
arbejdsbogen – moodboard til næste opgave; et bord – 
skitser med mål. 
 
I uge 38 bruges 1. lektion på fremlæggelse af 
stilperioder. 
 

• Pap  
• Målebånd/lineal 
• Sakse 
• Skæreunderlag 

• Blyanter 
• Printede billeder 
• Genbrugsmaterialer: 
• plastikposer 

• stofrester 
• gavebånd 

• papir 
• appelsinnet 
• anden emballage 
• Store nåle med rund spids 
• Papir 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/vaev
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/vaev
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/vaev
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Uge 
Lek-

tioner 
Forløb Kompetenceområder og mål                    Indhold 

Hårde/ 
bløde 

materialer  
Bemærkninger 

 

Håndværkogdesing.gyldendal.dk    

 

• Garn 
• Tape 

• Kamera fx tablet/telefon 

40-45 
(undtagen 

41-42) 
8 

Træ 1:  
Mini-bord 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 
grundlæggende 
teknikker til 
bearbejdning af bløde og 
hårde materialer – fase 3 

• Eleven har viden om 
grundlæggende 
teknikker til 
forarbejdning af bløde 
og hårde materialer ud 
fra hensigten med 
produkter – fase 4 

 

Design – produktrealisering 

• Eleven kan fremstille 
produkter efter idéer 
med inspiration fra 
hverdagsliv – fase 1 

Håndværk – materialer – 

materialekomposition og udtryk 

• Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 

udtryk efter hensigt – fase 2 

• Moodboard til opgaven, 
side 32-33 i 
arbejdsbogen er klar. 

• Inspiration – evt- ny 
arbejdstegning 

• Bordet laves i 
målestoksforhold 1:2 – 
afsnittet Model i 

målestok på side 44-45 i 
arbejdsbogen 
gennemgåes - afsnittet 
Arbejdstegning på side 
48-49 er lektie til næste 
gang - uge 43. 

• Eleverne afprøver simpel 
konstruktion i træ. 

• Sammenføjning med 
søm/skruer (hvis skruer 
bores huller så træet 
ikke flækker) 

• Opmåling  
• Save-træning: 

Japansk/fukssvans, evt. 
håndholdt dekupørsav 

• Høvle/file/slibe 
• Vi taler om holdbarhed 

 

Deadline uge 40: Side 32-33 i arbejdsbogen 
(moodboard). 
Husk deadline uge 43: Læs og lav side 54-55 i 
arbejdsbogen – visuel og digital præsentation af puden 
– sendes til mig. 
 
Lektier til efter efterårsferien – uge 43: Arbejdstegning 
tegnes med nye mål på side 49 i arbejdsbogen – fra 
siden – forfra – oppefra (plan)  
 
Lektier til uge 44: Book Creator – tjek de andres digitale 
præsentationer ud og se billeder af de andres visuelle 
præsentationer på Classroom. 
Skriv ting ned fra præsentationerne, som du synes er 
gode for dig at huske/lade dig inspirere af i noterne, side 
81 i arbejdsbogen. 
 
Inspiration 
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&
ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-
cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWA
BgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWf
AAQE&sclient=img&ei=-
i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600 

 

https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
https://www.google.com/search?q=borde+skitser&tbm=isch&ved=2ahUKEwiktufgloL5AhWo_rsIHWpKCWYQ2-cCegQIABAA&oq=borde+skitser&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABgvgRoAHAAeACAATCIATCSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=-i7VYqTRLqj97_UP6pSlsAY&bih=789&biw=1600
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Design – evaluering 

• Eleven har viden om 
kriterier for proces- og 
produktevaluering – fase 
1 (se ordrette kriterier 
under årsplanen) 

 
 

• Feed-back i klassen på 
kriterierne holdbarhed – 

udtryk – originalitet – 

metoder. 
         

 
Simpel udgave: 40X40 cm, ben og limtræplade fra 
Silvan, 5 cm solide skruer. 
Åbne indbakke ’Simpel udgave’ 

 
 
Åbne indbakke ’Mini-borde’ 
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46-3 
(undtagen 

51-52) 

16 

 
Træ 2: 

Skammel med 
sprosser og 

stoleflet 
 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 
grundlæggende 
teknikker til 
bearbejdning af bløde og 
hårde materialer – fase 3 

• Eleven har viden om 
grundlæggende 
teknikker til 
forarbejdning af bløde 
og hårde materialer ud 
fra hensigten med 
produktet – fase 4 
 

Håndværk – forarbejdning – 

håndværk og redskaber 

• Eleven kan anvende 
håndværktøjer og 
redskaber på en 
specialiseret måde – 
fase 1 

• Teksten Nordiske 

træsorter - 1 lektion 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/materialekend
skab/trae/nordiske-
traesorter/ 

• Aktiviteten Skamlen 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/materialekend
skab/trae/nordiske-
traesorter/skamlen/ 

• Eleven arbejder 
selvstændigt med 
båndkniv, sav og tapbor. 

• Eleven bruger 
fletteteknik til 
fremstilling af et 
stolesæde. 

• Eleven arbejder med 
frisk træ. 

 

Deadline uge 4: Idégenerering med Krydsmetoden, side 
34-35 i arbejdsbogen (øvelser) – laves alene el. med 
makker. (Det er selvstændige øvelser, som ikke er 
knyttet til forløbet.) 
 
Vi afviger fra clio-forløbet, idet eleverne ikke fælder 
træet selv. 
Vi bruger frisk træ og tørt træ til sprosser (rundstokke) – 
sejlgarn og reb, fx bast el. søgræs, til flet. 
 

 
 
Ekstra video: DIY: Flet dine møbler – trin for trin 
https://www.youtube.com/watch?v=zAcZFQ0HeOE 
 
Ekstra trin-for-trin-vejledning til udførelsen: 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/skamlen/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/skamlen/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/skamlen/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/skamlen/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/trae/nordiske-traesorter/skamlen/
https://www.youtube.com/watch?v=zAcZFQ0HeOE
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Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan anvende 
specialiserede teknikker 
– fase 1 

Håndværk – forarbejdning  - 

arbejdsformer 

• Eleven har viden om 
håndværksmæssige 
arbejdsprocesser – fase 
1 

Design – idéudvikling 

• Eleven har viden om 
Ideudviklingsmetoder, fase 1 
Design – produktrealisering 

• Eleven kan fremstille 
produkter efter idéer 
med inspiration fra 
hverdagsliv – fase 1 

Design – evaluering 

• Eleven har viden om 
kriterier for proces- og 
produktevaluering – fase 
1 

• Sammenføjning med 
sprosser 

• Sæ 
• Opmåling  
• Save/snitte/bore/høvle/ 

file/slibe/tørre/oliere/ 
flette 

• Feed-back i klassen på 

teknisk udførelse og 

æstetik. 
• Idégenerering med 

Krydsmetoden, side 34-
35 i arbejdsbogen 
(øvelse). 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-en-
skammel 

     
 

• En frisk træstamme uden store grene og 
knaster, diameter cirka 15 cm 

• Tørt træ til sprosser, cirka 4 x 4 x 30 cm 

• Reb, eventuelt lavet af søgræs  
• Sejlgarn   
• En bøjlesav 
• En fukssvans 
• En båndkniv  
• En høvl 

4 2 

 
Fabulerende 
formgivning: 

Lampe 

Design – idéudvikling 

• Eleven har viden om 
Ideudviklingsmetoder, 
fase 1 

• Legende/intuitiv 
Idéudvikling af lamper 

• Fabulerende 

formgivning, side 38-39 i 
arbejdsbogen 

 

Deadline uge 4: Idégenerering med Krydsmetoden, side 
34-35 i arbejdsbogen (øvelser) – alene el. med makker.  
 
Lektier til næste – uge 4: Fabulerende formgivning, side 
38-39 i arbejdsbogen, opg. 1 og 3. 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-en-skammel
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/lav-en-skammel
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 • Formgivning i ståltråd 
• Eleverne laver opg. 2 i 

klassen – opg. 1 og 3 
laves hjemme til næste 
gang. 

 
• Ståltråd 

• Fladtang, rundtang 

5-8 
(undtagen 

7) 
5 

 
Buk en kasse i 

aluminium 
 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 

grundlæggende 

teknikker til 

bearbejdning af bløde og 

hårde materialer – fase 3 

 

Håndværk – forarbejdning  - 

arbejdsformer 

• Eleven har viden om 
håndværksmæssige 
arbejdsprocesser – fase 
1 

Håndværk – forarbejdning – 

håndværktøj og redskaber 

• Eleven kan beherske 
håndværktøjer og 
redskaber efter hensigt – 
fase 2 

 

• Aktiviteten Buk en kasse 

i aluminium 
• https://portals.clio.me/d

k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/materialekend
skab/metal/metaller/bu
k-en-kasse-af-
aluminium/ 

• Når metallet er klippet 
ud – og  inden det 
bukkes – dekoreres det 
med et mønster, navn el. 
lign. med søm og 
hammer  
https://haandvaerkogde
sign.gyldendal.dk/forloe
b/bogmaerke-i-
metal/kapitler/uge-
3/moenster-med-soem-
og-hammer 

• Eleven arbejder ud fra 
en arbejdsbeskrivelse og 
forklarer bagefter 

 

Lektier til i dag: Fabulerende formgivning, side 38-39 i 
arbejdsbogen, opg. 1 og 3. 
 
Deadline uge 5: Læs teksten Planlæg dit arbejde – og 
lav opgaven på side 50-51 i arbejdsbogen – design en 
transportabel beholder i metal. 
 
Metal kan saves, klippes, bores, pudses, bøjes og 
sammensættes (klistres med metaltape/loddes) – og 
dekoreres. 
 

• Aluminiumsplader 

• Sprittuscher 
• Stållinealer 
• Pladesaks 
• Skruetvinger 
• File 

• Metal- eller plastikhammere med cirkulære 
hoveder 

• Ambolt eller anden stor metalklods 

• Handsker 
• Mobiltelefon eller lignende til at tage billeder 

med 
• Skabeloner, der printes i A3-format 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/metal/metaller/buk-en-kasse-af-aluminium/
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/bogmaerke-i-metal/kapitler/uge-3/moenster-med-soem-og-hammer
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arbejdsprocessen for 
andre. 

• Eleven formgiver og 
dekorerer et stykke 
aluminiumsplade. 

• Metalunderlag 
• Søm 

• Hammer 

8-13 
(undtagen 

14-15) 
12 

Hæklet tæppe 
& feedback 

Håndværk – forarbejdning – 

teknikker 

• Eleven kan beherske 
grundlæggende 
teknikker til 
bearbejdning af bløde og 
hårde materialer – fase 3 

• Eleven har viden om 
grundlæggende 
teknikker til 
forarbejdning af bløde 
og hårde materialer ud 
fra hensigten med 
produkter – fase 4 

 
Håndværk – materialer – 

materialekomposition og udtryk 

• Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt – 
fase 2 

Design – produktrealisering 

• Eleven kan fremstille 

• Teksten Hækling 

https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/teknikker/bloe
de-teknikker/haekling/ 

• Afprøve de 
grundlæggende 
teknikker indenfor 
hækling, 5 øvelser – 2 

lektioner – de 4 typer – 
luftmasker, 

kædemasker, fastmasker 

og stangmasker 
https://portals.clio.me/d
k/haandvaerkdesign/3-
9/emner/teknikker/bloe
de-
teknikker/haekling/saad
an-haekler-du/?MP= 

• I uge 10 starter eleven 

på sit produkt 

(børnetæppe, gryde-

lapper, pudebetræk/lille 

tæppe el. lign. med 

 

Hjemmearbejde med hækling må påregnes i gennem 
forløbet. 
 
Hjemmearbejde til uge 9 – overveje  produkt-type 
Børnetæppe, grydelapper (hæklet stof), 
pudebetræk/lille tæppe el. lign. med 
bedstemorfirkanter. 
Bedst, hvis klassen samles om få produkttyper, så alle 
hurtigt kan få hjælp. 
Som udgangspunkt undervises der i børnetæppet. 
 
Medbringe hæklearbejde hjemmefra 
I klassen / HD 
Eleverne tager egne computere med til at se 
instruktionsvideoer mm. på. 
Hæklenåle 
Garn  
 
Valgfrit: 
I stedet for børnetæppe, kan der arbejdes med 
grydelapper eller et lille pudebetræk el. tæppe af 
bedstemorfirkanter: 

• Aktiviteten Grydelapper 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/haekling/saadan-haekler-du/?MP=
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produkter efter idéer 
med inspiration fra 
hverdagsliv – fase 1 

Design – evaluering 

• Eleven har viden om 
kriterier for proces- og 
produktevaluering – fase 
1 

 

bedstemorfirkanter – se 

bemærkninger). 

• Instruktions-videoen 

Hæklet børnetæppe 

70X90cm 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bAFjGefkZP

U 

I 2. lektion, uge 13 giver 

eleverne hinandens 

vævede produkter 

skriftlig feedback 2 og 2:  

Feedback, side 56-57 i 

arbejdsbogen. 

• Eleven tegner en skitse 

til ændringer (side 56). 

• Eleven kan bruge en 

hæklenål. 

• Eleven kan hækle et 

produkt med garn/stof 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3
-9/emner/teknikker/bloede-
teknikker/haekling/grydelapper/?MP= 

• Aktiviteten Bedstemorfirkanter  
• https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3

-9/emner/teknikker/bloede-
teknikker/haekling/bedstemorfirkanter/instruk
tion/ 

• https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3
-9/emner/teknikker/bloede-
teknikker/haekling/bedstemorfirkanter/haekl-
en-bedstemorfirkant/ 

• Printe diagram over bedstemorfirkant 
• Ekstra video: Sådan hækler man 

oldemorfirkanter sammen 

https://www.youtube.com/watch?v=OcuccL-
aQFE 

16-21 
(undtagen 
18 og 20) 

8 Klar til prøven 

Håndværk – forarbejdning 

• Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende 
værktøjer, redskaber og 
maskiner til 
forarbejdning af 
materialer 

• Klar til prøven – 

klubmiljø. 
Forløbet gennemgår 
prøven, teoretisk og 
praktisk. Det vigtigste er 
dog den praktiske del, da 
eleverne herigennem 

 

Jeg vælger konkret forløb, når tiden nærmer sig (enten 
ét online el. det, der er sidst i arbejdsbogen) 
Prøv prøven 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-
9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=291c5ded-982f-
4d1a-a7ea-dd0a47a1e257 
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Håndværk – materialer  
• Eleven kan selvstændigt 

forarbejde mangeartede 
materialer i forhold til 
produkters funktion og 
udtryk 

Design 

• Eleven kan arbejde med 
komplekse 
designprocesser knyttet 
til produktfremstilling 

opnår den erfaring og 
forståelse for processen, 
som er formålet med 
forløbet. 
https://haandvaerkogde
sign.gyldendal.dk/valgfa
g/klar-til-proeve-
klubmiljoe 
 

17-18 16 Prøven prøves 
 • Hele prøven gennemgås 

på sammenhængende, 
længere dage. 

 Forventet – ønsket/passende tidspunkt 

23-24  Prøve 
   Forventet – ønsket/passende tidspunkt 

26   SOMMERFERIE    

  

Generelle bemærkninger til årsplanen 

 Grundet forskellige omstændigheder, herunder corona, er denne årgang gået glip af meget HD-undervisning de sidste år, og der er mange 

grundlæggende færdigheder, der skal læres fra bunden af i år. Derfor sigtes der indledningsvist på koncentreret teori samt forløb, hvor eleverne lærer 

nogle brugbare færdigheder/teknikker – at sy (hvilket er nødvendigt at inddrage igen dette skoleår), hækle, væve og konstruere i træ og metal. 

(Kompetanceområder og mål skrevet med sort refererer til fælles mål efter 6. klassetrin, mens de blå refererer til fælles mål på valgfags-niveau.)  

Der ud over er der med skoleleder aftalt et sammenhængende prøveforløb på 16 lektioner i foråret 2023, hvor eleverne gennemgår og afprøver  hele 

eksamenssituationen – dette ligger ud over de obligatoriske lektioner i årsplanen. 
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Prøven afholdes forventeligt i juni 2023. 

Eleverne prøves i at kunne: 

- Fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, 

eksperimenterer og i den mundtlige samtale beskriver de valg, eleven har truffet undervejs 

i designprocessen 

- Udvikle ideer i designprocessen ud fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder 

- Gennemføre produktfremstillingen fra idé til færdigt produkt 

- Anvende hensigtsmæssige arbejdsgange og disponere tiden 

- Bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, 

værktøj og maskiner 

- Formgive og fremstille et produkt, med en innovativ og entreprenant tilgang, der har æste 

tisk og funktionel værdi efter ideer fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder. 

 

Bedømmelse: 

Elevens designproces og skitserede idéer bærer præg af en innovativ og entreprenant tilgang  

- Eleven anvender værk tøj, redskaber og maskiner hensigtsmæssigt 
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-  Eleven bearbejder materialer hensigtsmæssigt  

- Der er sammenhæng mellem prøveoplæg og produktets udformning  

- Produktet har funktionel værdi  

- Produktet har æstetisk værdi 

Kilde: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf20/sep/200917-haandvaerk-og-design-proevevejledning-september-2020-obligatorisk-

ua.pdf 
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