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Fagets 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. 
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. 
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. 
 
Kompetencemål – efter 3./4./5./6. klassetrin 
Håndværk – forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til 
forarbejdning af materialer. 
Håndværk – materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. 
Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 
 
Kilde: 
https://emu.dk/grundskole/handvaerk-og-design/faghaefte-faelles-mal-laeseplan-og-vejledning 

 

Skoleåret 2020/21 

Der tages forbehold for små justeringer. 
 

Opstart af et nyt fag 

Hvad er håndværk? Hvad er en håndværker? Hvad er design? Hvad er en designer? 

Er der nogen, der ved, hvad en håndværker el. hvad en designer fx laver?   

Elevernes forforståelse aktiveres gennem fælles samtale på klassen.  

De ser den korte video ’Das Handwerk’, og vi taler om, hvordan verden ville se ud uden håndværk og 
design. 



I og med at jeg var klassens billedkunstlærer sidste skoleår, og jeg i år har klassen i håndværk og design, 
starter jeg ud med at vise eleverne et genretræ i hh. billedkunst og håndværkdesign; vi taler om forskelle og 
ligheder mellem fagene. 

https://www.youtube.com/watch?v=1TwIUgd7eb0 
 

Introduktion til idéudvikling  

Eleverne spørges, om de kan finde eksempler på håndværk og design fra deres hverdag. 

Vi genopfrisker, at håndværk er noget, man laver med hænderne, og at design handler om at finde 
på/opfinde/få og lave en (god) idé.  Vi taler om, hvordan håndværk og design hænger sammen – man 
bruger materialer til at udarbejde en idé, og hænderne bruges sammen med redskaber, værktøj el. 
maskiner til at gøre idéen til virkelighed. 

Vi kigger på alt omkring os og finder frem til, at alt i verden, der ikke er natur, faktisk er håndværk og 
design.  

Med udgangspunkt i vandfilteret Lifestraw – som vi ser 2 videoer om – og hvilken forskel, det har gjort i 
menneskers liv; samt i telefonens historie frem til nu – illustreret med billeder af tidens telefondesigns og -
systemer og krydret med personlige historier – taler vi om, hvordan gode idéer forandrer vores liv og 
livsbetingelser. 

Eleverne arbejder med at finde på og udvikle idéer med en individuel idé-stafet fra Kreatip og arbejdsark fra 
Experimentarium. 

https://kreatip.dk/wp-content/uploads/2016/11/Idestafet.pdf 

https://youtu.be/1wJHqCa42SA 

https://www.youtube.com/watch?v=eqQlgvoaDrA 

https://www.google.com/search?q=telefoncentral&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwintcvanb
3sAhVSKuwKHaKDCnsQ_AUoAXoECBYQAw&biw=1164&bih=589 

https://www.google.com/search?q=telefon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjz6drbnb3sAhWTtqQKHTxXAQEQ2-
cCegQIABAA&oq=telefon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICC
AAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeOgQIABAYOgQIABAeUOiaBVjWowVg7qkFaABwAHgAgAFGiAG1A5IBATeYAQC
gAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=07qLX7O0ApPtkgW8roUI&bih=589&biw=1164 
 

Introduktion til hårde/bløde materialer og værktøj på skolen   

Materialeforståelse i forb. med et billedkunst-projekt sidste skoleår genaktiveres, og vi går på opdagelse i 
klasseværelset, i skolegården, der er under udbygning, og på besøg hos håndværkerne i HD-lokalet, der er 
under opbygning. 



Eleverne stifter bekendtskab med værktøj, maskiner og hårde materialer omkring os; træ, metal, glas, 
plastik, mursten/ler, gasbeton, cement, mørtel (rockwool) mm., og eleverne ser, hvor mange forskellige 
materialer, de kan finde på skolen. Vi mærker, hvordan de føles, om de er varme eller kolde, om de har en 
varm el. kold lyd. Klasse-repetition, hvor materialernes navne skrives af fra tavlen. 

Demonstration af skruer/skruetrækker og søm/hammer og deres funktion, hvorpå eleverne på gårdens 
nylavede bænk skal forklare: 1) Hvad er den lavet af? 2) Hvordan er den sat sammen? 3) Hvad brugte 
håndværkerne af værktøjer og redskaber for at lave den? 4) Hvad har de skullet gøre for at give plads til 
træerne? 

Vi taler om bløde materialer, og hvor de kommer fra og bemærker, hvad vi selv har på af materialer.  

Jeg sender materialerne bomuld, uld og polyester rundt i klassen, og vi taler om materialernes 
karakteristika, og om hvordan man laver stof/tekstiler, med en introduktion til spinding og vævning af 
tekstiler til tøj.  
 

Håndsyning og broderi   

Jeg introducerer håndsyning som en teknik, eleverne nu skal lære, og vi taler om, hvorfor det er smart at 
kunne sy i hånden; så man fx kan reparere et hul i sit tøj el. lave sig noget, man har brug for el. ønsker sig. 
Eleverne øver sig i at tråde en nål, at binde knuder og at hæfte og øver teknikken at sy i hånden på 
bomuldsstof. 

Eleverne lærer derpå om broderi som kulturhistorisk håndværk i verden og særligt i Danmark, og de lærer 
om de 2 typer – tællebroderi og frihåndsbroderi – i teksten ’Broderi’ på Clio.    

Herefter får de udleveret et lille stykke stof, og de får lov at lave et frihåndsbroderi efter eget valg og med 
broderigarn i ønsket tykkelse og farve. 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/broderi/let/ 

 

QR-koder i korssting 

Eleverne skal nu kombinere en gammel teknik med ny teknologi, når der skal fremstilles brugbare QR-koder 
i korssting – den mest kendte form for tællebroderi. 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/teknikker/bloede-teknikker/broderi/ti-paa-
tvaers/broder-med-korssting/?keeplang=1 

https://youtu.be/RQMgbszMQLM 

https://kreatip.dk/portfolio_page/qr-koder-og-korssting-2/ 

https://kreatip.dk/wp-content/uploads/2015/10/QR-koder-og-korssting1.pdf 

 



Juletræet med sin pynt 

Der	er	fokus	på	materialernes	muligheder,	ideafprøvning	og	designfase,	når	eleverne	skal	fremstille	
juletræer	af	sider	fra	gamle	bøger.	

Eleverne	skal	arbejde	med	design	af	juletræer!	Det	er	selve	idéafprøvningen	og	idégenereringen,	der	
er	i	fokus,	og	klassen	skal	helst	ende	ud	med	mange	forskelligudseende	juletræer.	

https://kreatip.dk/portfolio_page/juletraeet-med-sin-pynt/ 

https://kreatip.dk/wp-content/uploads/2015/11/Juletr%C3%A6et-med-sin-pynt....pdf 

 

Hvad er æstetik? 

I dette Clio-forløb skal eleverne lære, hvad æstetik er og lære om symboler samt om, hvordan alle sanserne 
spiller ind på det, man kan lide og det, man ikke kan lide. 

Først læser vi teksten ’Æstetisk udtryk’, og i aktiviteten ’Æstetisk >< Uæstetisk’ skal eleverne derpå tage 
billeder af forskellige genstande og kategorisere dem som æstetiske el. uæstetiske. Hvad og hvor meget 
synes eleven, der skal ændres på det æstetiske billede for at det bliver uæstetisk, og omvendt? Eleverne 
arbejder med ændringerne på computeren, og de skal derpå vælge 2 billeder, som sendes til print.  

Eleverne går nu sammen i grupper på 4 og fremlægger deres billeder, og det diskuteres i gruppen, om 
andre ville redigere billederne på samme måde, el. om de har forskellige opfattelser af, hvad der er 
æstetisk/uæstetisk.   

Herefter laver vi forløbet ’Byg et æstetisk 3D-produkt’, hvor eleverne gruppevis skal lave et mind-map  over 
produkter, de finder æstetiske og vælge ét produkt hver; derpå sætte ord på, hvorfor det er æstetisk flot: 
Der skal tænkes på materiale, form og farve. Eleverne skal nu bygge en lille 3D-model af det valgte produkt, 
og så skal de bytte produkt med en klassekammerat og skrive ned, hvad de synes er æstetisk ved 
kammeratens skitse. De læser op for hinanden og ser, om der er match mellem de ting, de finder æstetiske. 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-aestetik/aestetisk-udtryk/let/ 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-aestetik/aestetisk-
udtryk/aestetisk-uaestetisk/?MP= 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/design/design-og-aestetik/aestetisk-udtryk/byg-
et-aestetisk-3d-produkt/ 

 

String art mosaik 

Formålet med dette forløb er, at eleverne på en forholdsvis simpel måde skal arbejde med at kombinere de 
hårde og bløde materialer. Eleverne skal kombinere deres små billeder til ét stort fælles mosaikbillede. 



Vi følger forløbet ’String art’ på Clio, hvor eleverne først lærer og bliver inspireret til, hvordan man kan lave 
string art. 

Eleverne lærer om forskellige typer garn (uld, bomuld, akryl), og de skal nu vælge 2 typer garn og 
sanse/beskrive deres særlige egenskaber i et skema.  

Herefter arbejder vi med forløbet ’String art mosaik’ på Kreatip, og bagefter får eleverne udleveret et 
stykke træ og vælger et motiv, som males på pladen, hvorefter sømmene slås i; herefter arbejder de med 
garnet og skaber deres eget billede, som til sidst hænges op som en fælles mosaik. 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/materialekendskab/tekstil-og-garn/garn/string-
art/ 

https://kreatip.dk/portfolio_page/string-art-mosaik-2/ 

https://kreatip.dk/wp-content/uploads/2016/01/String-art-mosaik-1.pdf 

 

Symaskinekørekort og kumihimo 

1/2 klasse tager sykørekort, mens den anden del af klassen fremstiller en kumihimo-plade i kraftigt karton 
og samarbejder om at hjælpe hinanden med fremstillingen af armbånd mm. med den japanske 
flette/knytteteknik kumihimo. Herefter bytter holdene.  

Hvis der bliver tid, syr eleverne en lille, dekorativ fugl med inspiration fra side 36-37 i bogen ’Hurtige 
syprojekter’ af Ullrich Alber m.fl. (Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft). 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/emner/vaerktoej-og-
redskaber/maskiner/symaskinen/symaskinekoerekort/ 

https://www.youtube.com/watch?v=kGgFgCMbelk 

https://www.youtube.com/watch?v=r2gmNmZlD1A 

 

 

 

 

 

 

 

 


