
Håndværk og design 
5.og 6. klasse 

Formål: 
Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige 
kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal 
tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i 
værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og 
entreprenante kompetencer. 

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et 
færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, 
problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt 
som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med 
hænderne. 

Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige 
kulturer og tidsperioder. Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til 
håndtering af materialer. 
 

 



 

5. kl. 
Årsplanen er bygget op i undervisningsforløb, der lever op til Forenklede Fælles Mål for Håndværk og design. Årsplanen er dynamisk, og 

der kan forekomme ændringer.  

Uge  Aktivitet Kompetence-
område/mål 

Videns- og 
færdighedsmål 

Læringsmål Materialer Evaluering 

33-45 Mobilholder i 
filt 
 
 
Ekstra: eget 
dyr 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende 
værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer  
 

Eleven	kan	beherske	
grundlæggende	teknikker	til	
bearbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer.	 

Eleven	har	viden	om	
grundlæggende	teknikker	til	
forarbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer	
ud	fra	hen	sigten	med	
produktet.	 

 

Eleven kan: 
Følge en instruktion 
Tungesting  
Kædesting 
 
 
 
 
 

Filt på rulle 
Tråd 
Pladevat 
Nål 
 

Klassesamtale 

46 - 
51 

Filte nisse fra 
fitebogen 
 
Ekstra 
juleklip 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende 
værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer  

Eleven	kan	navngive	og	
anvende	grund	læggende	
teknikker	til	forarbejdning	af	
bløde	og	hårde	materialer.	 

Eleven	har	viden	om	
grundlæggende	teknik	ker	til	
forarbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer.	 

Eleven kan 
- Klippe en form 
- Vådfilte 
- Filte om sten 
- Farvevalg/design 
- Filte kugle 

Uld 
Sæbe 
Sten 
Håndklæder 
Olivensæbe 
Rismåtter 
Plastic  
Lammeuld til 
hår 

Udstilling 



1-6 Linoleums-
tryk 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende 
værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer 

Eleven	har	viden	om	enkle	
håndværks	mæssige	arbejds	
processer.	 

Eleven	har	viden	
om	sikker	brug	af	værktøjer,	
redskaber,	maskiner	og	
materialer.		

Eleven	kan	arbejde	sikkert.	

Eleven	kan	beherske	
grundlæggende	teknik	ker	til	
bearbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer.	 

Eleven	har	viden	om	
grundlæggende	teknik	ker	til	
forarbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer	
ud	fra	hen	sigten	med	
produktet.	 

 

 

Eleven kan  
Lave skitse ud fra ide 
Sample 
Skære korrekt  
Anvende værktøj 
Lave tryk 

Linoleum 
Underlag 
Knive 
Håndtag 
Maling 
trykruller 
 

Udstilling 

8 -16 Brodere 
disney alfabet 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende 
værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 

Eleven	kan	vælge	
grundlæggende	værk	tøjer	og	
redskaber	efter	hensigt.	 

Eleven	har	viden	
om	grundlæggende	

Eleven kan: 
Korssting  
Skrive tekst med bagsting 
Aflæse en  

Aidastof 
Brodergarn 
Opskrifter 
Nål 
Saks 
 

Udstilling 
 



forarbejdning af 
materialer. 

håndværktøjers	og	redskabers	
anvendel	sesmuligheder.		

 

 
17-21 Knytte 

nøgleringe og 
armbånd 

Design 
Eleven kan 
arbejde med 
enkle 
designprocesser 
knyttet til egen  
produktfremstillin
g 
 

Eleven	kan	afprøve	materialer	
og	teknikker	i	konkrete	
sammen	hænge.		

Eleven	har	viden	om	
afprøvning	af	materialer	og	
teknikker.		

 Knyttegarn 
Nøgleringe  
Skruetvinge 
Sømbræt 
Perler 
 
 

Klassesamtale 

22 - 
25 

Hundert-
wasser 

Håndværk – 
materialer 
Eleven kan 
forarbejde 
materialer i 
forhold til 
produktets form., 
funktion og 
udtryk.  
 

Eleven	kan	selvstændigt	
forarbejde	bløde	og	hårde	
materialer.	 

Eleven	har	viden	om	
materialers	forarbejd	
ningsmuligheder.	 

Eleven	har	viden	om	
kombination	af	materialer.	 

 

Eleven kan: 
 
Konstruere et 
hundertwasserunivers ud 
fra kendt viden om hans 
filosofi, kunstnerinske 
udtryk 

 
Ispinde  
Pap 
Limpistol 
Silkepapir 
Maling  
 
+ det eleverne 
kommer med 
 

Udstilling 
 

  
 

6. kl. 
Årsplanen er bygget op i undervisningsforløb, der lever op til Forenklede Fælles Mål for Håndværk og design. Årsplanen er dynamisk, og 

der kan forekomme ændringer.  



 
Uge  Aktivitet Kompetence-

område/mål 
Videns- og 
færdighedsmål 

Læringsmål Materialer Evaluering 

33 - 
42 

Filte under-
vandstema 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer. 

Eleven	kan	beherske	
grundlæggende	teknik	ker	
til	bearbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer.		

Eleven	har	viden	om	
grundlæggende	teknik	ker	
til	forarbejdning	
af	bløde	og	hårde	materialer	
ud	fra	hen	sigten	med	
produktet. 

Eleven kan 
- designe en form 
- Vådfilte 
- Filte om sten 
- Farvevalg/design 
- Filte kugle 
- Arbejde i grupper 

og skabe et værk 
sammen 

Sy 

Uld 
Sæbe 
Sten 
Håndklæder 
Olivensæbe 
Rismåtter 
Plastic  
Lammeuld til hår 

Udstilling/ 
klassesamtale 

43 - 
51 

Male kunst 
til gården 

Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer. 

Eleven	kan	arbejde	med	
produkters	æstetiske	
udtryk.	 

Eleven	har	viden	om	
formsprog	og	farvers	
æstetiske	udtryk.	 

 

Eleven kan:  
Blande farver efter behov 
Male med pensel 
Tegne stort  
 

 Udstilling 

1-10 Søm art 
String art 
 
 
 
Evt vævning 
hvis vi kan 
nå det 

Design 
Eleven kan arbejde 
med enkle 
designprocesser 
knyttet til egen  
produktfremstilling 

Eleven	har	viden	om	brug	af	
informations	og	
inspirationskilder		

Eleven	kan	afprøve	ideer	i	
forhold	til	produkters	form	
og	funktion.	 

Eleven kan:  
Lave en skitse  
Afprøve den / rette til 
Bruge hammer  
Bruge sav 
Forarbejde træ 
 

Træ  
søm  
tråd/garn 
sav 
hammer 
sandpapir 
maling 

Udstilling 



Eleven	har	viden	om	
ideafprøvning	i	
designprocesser.	 

10 - 
17 

Fingerstrikart 
(pippi 
facebook) 
 

Design 
Eleven kan arbejde 
med enkle 
designprocesser 
knyttet til egen  
Produktfremstilling 
 
Håndværk - 
forarbejdning  
Eleven kan 
anvende værktøjer 
redskaber og 
maskiner 
forsvarligt til 
forarbejdning af 
materialer. 

Eleven	har	viden	om	
ideafprøvning	i	
designprocesser.	

Eleven	kan	evaluere	egen	
designproces	og	eget	
produkt.	 

	

	

Eleven	kan	arbejde	med	
produkters	æstetiske	
udtryk.	 

Eleven	har	viden	om	
formsprog	og	farvers	
æstetiske	udtryk.	 

 

Eleven kan:  
Lave en skitse 
Fingerstrikke  
Forme sit eget projekt  
 

Pap 
Garn 
Maling 
Lim  
Saks 
 

Ophæng i 
klassen 
Tage billeder 
mm. undervejs 
og vise 
processen.  
Præsentation 
på klassen 

18 - 
23 

Elevprojekt Design 
Eleven kan arbejde 
med enkle 
designprocesser 
knyttet til egen  
Produktfremstilling 

 

Eleven	kan	fremstille	
produkter	efter	egne	ideer.	 

Eleven	har	viden	om	
funktion	i	relation	til	
udførelsen	af	produktet.	 

Eleven kan:  
Få en ide og udføre den 
Vise forskellige tilegnede 
teknikker  
 

? Fremlæggelser 
på klassen 



Eleven	har	viden	om	
evaluering	og	vurdering	af	
produktets	værdi	for	andre.	 

 
 


