
 

 

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG            

DESIGN 2021 

Undervisningen følger færdigheds- og vidensmål samt kompetencemål som beskrevet 

i Fælles Mål – Håndværk og Design.  

  

Overordnet formål med Håndværk og Design 

 

På 3., 4., 5., 6., 7. og 8. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. Det indledes 

med 7. klasse i dette skoleår som prøvefag med aflæggelse af prøve næste skoleår. 

 

Det overordnede formål med Håndværk og Design er, at eleverne oplever glæden ved 

at være skabende, og at de bliver i stand til at materialisere deres idéer og fantasier 

ved hjælp af opnåede faglige kompetencer og at de opnår tillid til egne præstationer. 

Altså at kunne få en idé, at kunne udvikle og skabe, og få lavet det færdige produkt i 

overensstemmelse med den oprindelige idé. At få elevernes innovative evner frem. 

Vi lægger stor vægt på at eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker og 

forstår kunsten som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. 

 

Vigtigt er det, at alle elever finder en udtryksform, som de kan lide at arbejde med, 

og at de lærer det grundlæggende fagsprog, som hører til billeder, brugskunst og arki-

tektur. 

 

Derudover skal eleverne gennem året dokumentere deres arbejde, i form af billeder 

og evt. en lille film.  
 

Det er en fantastisk følelse for eleverne at lave så stort et projekt sammen, som 

mange mennesker kommer og ser på. Det er også en rigtig god øvelse rent samar-

bejdsmæssigt, og for mange, meget grænseoverskridende. 

 

De sidste tretten år har 6. klasse fremført og/eller skabt deres egen musical. Alle gan-

gene har det været en stor succes. Det har brudt elevernes tanker og betragtninger 

omkring hvad de troede de “kun” var i stand til, har givet dem et socialt løft som 

gruppe og som individer, og det har givet dem en skøn oplevelse med hjem. 

 

I 7. klasse får eleverne stor mulighed for at skabe deres egne produkter med æstetisk, 

funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnåerfaring med idé, udvikling 

og arbejdsproces. De bliver i stand til at udføre simple reparationer og at skabe deres 

egen kunst og brugskunst ud fra deres egne idéer. Undervisningen på dette klassetrin 

skal lede mod aflæggelse af en prøve i 8. klasse. 

 

I år er 8. klasse prøvefag.  

 

Forløbene i Håndværk & design afsluttes med en kulturaften med fernisering og præ-

sentationer. 



 

 

Undervisningen leder frem til 

 

At eleverne har den faglige kompetence og tillid til, at de kan materialisere deres   

egne idéer og fantasier. 

 

Forløb  

 

3. klasse 

 

Eleverne lærer om materialelære, navngive værktøj og forarbejdning mht. håndværk. 

De får viden om de grundlæggende værktøjer og redskaber og lærer om de grundlæg-

gende teknikker til forarbejdning af bløde såvel som hårde materialer. Der arbejdes 

med arbejdsbeskrivelser og deres formål og struktur.  

 

Eleverne arbejder med og får viden om både bløde og hårde materialer, om enkel ma-

terialeforarbejdning og om kombination af materialer. Derudover skal eleverne ar-

bejde med design og tilegner sig viden om skitsers formål og struktur. Afprøvning af 

materialer og teknikker. 

 

 

4. og 5. klasse  

 

Eleverne lærer om materialelære og forarbejdning mht. håndværk. De får viden om 

de grundlæggende værktøjer og redskaber og lærer om de grundlæggende teknikker 

til forarbejdning af bløde såvel som hårde materialer. Der arbejdes med arbejdsbe-

skrivelser og deres formål og struktur. De stifter bekendtskab med tilladte maskiner 

og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved brug af disse maskiner. 

Eleverne arbejder med og får viden om både bløde og hårde materialer, om enkel ma-

terialeforarbejdning og om kombination af materialer. 

Derudover skal eleverne arbejde med design og tilegner sig viden om skitsers formål 

og struktur. Afprøvning af materialer og teknikker. Arbejdstilrettelæggelse og præ-

sentationsformer, samt produktion og viden om Danmarks økonomi og klimapåvirk-

ning. 

Vi evaluerer egne og andres færdige produkter og udstiller de færdige kunstværker, 

enten på skolen eller digitalt, eller gør brug af dem som gaver. 

Eleverne kommer gennem året til at skabe og samle sig en bog om faget, som de kan 

bruge de næste par år som opslagsbog og reference. 

 

 

6. klasse 

 

6. klasse skal indstudere og fremføre årets musical/teater. Det kunne også blive et 

forløb der munder ud i en forestilling af drama, musik, dans og gøgl. Dette er et tvær-

fagligt samarbejde mellem musik og Håndværk og Design (som er et praktisk fag). 

Eleverne finder i samarbejde med mig, en musical, som de synes ville være sjov at 



 

 

optræde med, eller de skriver den selv. De indstuderer den, lærer sangene og laver 

selv både kulisser og kostumer. Dette er et større projekt, som også kræver at de stif-

ter bekendtskab med selve emnet musical og ser/oplever et par musicals, danseoptræ-

dener eller teaterstykker. Vi bruger desuden tid på at træne drama og udtryksmåder, 

så eleverne bliver rigtig gode til at fremføre deres musical. 

 

 

7. klasse 

 

I 7. klasse arbejdes der med idé–design –udvikling –produkt. Vi gennemgår flere for-

skellige forløb, som alle munder ud i et færdigt kunstnerisk produkt. 

 

Efterfølgende stifter eleverne bekendtskab med forskellige bløde og hårde materialer 

og deres forskellige brug, vi genopfrisker og ser på hvilke redskaber man benytter i 

forskellige processer.  

 

I 7. klasse får eleverne stor mulighed for, og får tildelt brede rammer, for at skabe de-

res egne produkter. Det kan være ud fra forskellige temaer, evt. genbrug eller re-de-

sign, pyntegenstande som uroer eller brugskunst.  

 

Der arbejdes med følgende forløb: 

 

Catwalk. Tøjdesign i plastik som optakt til arbejde i tekstil. 

Maskelamper (brugskunst). 

 

 

8. klasse 

 

I løbet af skoleåret arbejdes der med processen fra arbejdstegning, afprøvning, frem-

stilling og evaluering. Årets opgave skal ende ud i et produkt, der indeholder alle ele-

menter i form af træ, metal og tekstil – dertil tilføres der elektronik.  


