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Formål: 

Eleverne skal i  faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige 

kompetencer ti l  at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. 
Eleverne skal ti legne 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 ti lgang fremmes. Eleverne skal såvel 
individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid ti l 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.  

Fagets identitet: 

Valgfaget bidrager med den konkrete og praktiske ti lgang til den alsidige og almene dannelse, og herved fremmes 
elevernes praktiske handlekompetence, l ivsduelighed og de udvikler glæde, interesse og skabertrang i forhold ti l 
håndværksarbejde i både fritid og arbejdsliv. 

Materialeforarbejdning har altid været en grundlæggende forudsætning for vores l ivs opretholdelse. Denne praktiske 
forarbejdning af materialer er, sammen med et behov for kropslig produktiv aktivitet, videreført i  håndværk og 
designundervisningen i valgfaget. Praksisfagligheden ligger direkte indlejret i  faget, da der i undervisningen med 
håndværket bliver arbejdet med konkrete, virkelighedsnære problemstillinger og produkter gennem håndværk, 
materialeforarbejdning og designprocesser. 

Valgfagsundervisningen i håndværk og design bygger oven på de færdigheder og den viden, eleverne har opnået i  det 
obligatoriske fag. Eleverne lærer i valgfaget at beherske arbejdet med forskellige håndværk og selvstændigt foretage 
valg af værktøjer, redskaber, teknikker og maskiner ti l udvalgte opgaver. Digitale teknologier understøtter de 
håndværksbaserede arbejdsprocesser. Designprocesserne præges af udforskende, problemløsende og eksperi-
menterende tilgange med henblik på at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.  

Eleverne bliver i stand til at evaluere egne og andres designprocesser og produkter med henblik på at forbedre deres 
håndværksmæssige og designmæssige kompetencer. Valgfagsundervisningen opøver desuden eleverne til en realistisk 
indsigt i  egen formåen og til samtidig at kunne overskue en arbejdsproces inden for en given tidsramme.  

Med innovative og entreprenante tilgange udvikles elevernes kreativitet, og de bliver i  stand til at udvikle idéer, 
foretage problemløsninger og derved skabe spændende, æstetiske produkter med værdi for sig selv og andre. 

Arbejdet med den materielle kultur i undervisningen tilfører eleverne viden om aktuelle og fremmede kulturer i 
tidligere og nutidige perioder. I undervisningen får eleverne indsigt i  spørgsmål om ressourcer, miljø og bæredygtig 
udvikling i relation til håndværket og derved fremmes elevernes kritiske stillingtagen til produktionsformer og 
materialer.  

Elevernes ti llid ti l egne evner, muligheder og oplevelse af ti lfredsstillelse ved produktrealisering fremmes gennem 
faglig og selvstændig stillingtagen til designprocesser, forarbejdningsprocesser og produkter. 

Valgfagsundervisningen afsluttes med en prøve efter gældende regler.  

 

Fagets kompetenceområder og kompetencemål: 

Fælles Mål i håndværk og design består af tre kompetenceområder med tilhørende kompetencemål og færdigheds- og 
vidensområder. Kompetenceområderne er indbyrdes forbundne, se figur 1.  

Figur 1: Kompetenceområderne i håndværk og design 

  



 

De tre kompetenceområder vil i  de fleste undervisningsforløb være i spil samtidig, dog ofte med forskellige vægtning. 

Til  tider er der mest vægt på forarbejdning, andre gange på materialer og andre igen på designprocesser. 

 

 

Håndværk – forarbejdning 

I kompetenceområdet bliver der lagt vægt på at konsolidere og videreudvikle de færdigheder og den viden, som 
eleverne har erhvervet sig i det obligatoriske fag. Andre og specialiserede værktøjer og redskaber kan introduceres i  

valgfaget. Allerede indlærte teknikker forfines og nye og mere komplicerede introduceres. En mere undersøgende og 
eksperimenterende tilgang til teknikker understøttes af undervisningsoplæg. I undervisningsforløbene veksler 

håndværksprocesserne mellem at arbejde i praksisfællesskaber og selvstændigt. Der l ægges vægt på at opøve 
eleverne i at disponere og tilrettelægge hele arbejdsprocessen. Den generelle sikkerhed i arbejdet med værktøjer, 

redskaber og materialer skærpes og eleverne udvælger og begrunder selvstændigt anvendelsen af de tilladte 
maskiner. 

Håndværk – materialer 

Eleverne bliver i valgfagsundervisningen præsenteret for flere forskellige materialer, som både kan være lette eller 

svære at forarbejde. De får derved et udvidet kendskab til materialernes egenskaber og forarbejdningsmuligheder. 



Det kan være naturlige, syntetiske, forarbejdede materialer i forskellige kvaliteter og eleverne vejledes i at udvælge de 

rette materialer ti l bestemte formål. Eleverne tilskyndes i  at arbejde med bløde og hårde materialer i  kombinationer 
med en eksperimenterende tilgang. Der arbejdes desuden med at give eleverne en vurderingsevne med henblik på 

forarbejdningsniveauer, så produktet kan fremstå som tiltænkt i  forhold ti l den ønskede æstetik, form og funktion. 
Der bliver lagt vægt på, at eleverne lærer at begrunde valg af farve, form og kombination i håndværksprodukterne. 

Forskellige sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter i  forbindelse med håndtering af materialerne er en vigtig del 
af undervisningen. Der arbejdes med elevernes forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i  relation til 

håndtering af materialer. 

Design 

I valgfaget lærer eleverne at udvikle på egne eller andres ideer. Temaerne vælges fra den materielle kultur i nutid og 
fra forskellige tidsperioder. Eleverne kan samle inspiration fra internettet, andre medier, besøg i eksterne 
læringsmiljøer, museer og lignende. Eleverne får kendskab til forskellige idéudviklingsmetoder. Idéer til produkter kan 
også komme fra andre brugere, som kan levere virkelighedsnære problemstillinger. Derved lærer eleverne at sætte sig 
ind i  andres ønsker og behov og skabe produkter, som har værdi for andre. Når idéerne er skabt, får eleverne viden 
om analysers og eksperimenters betydning for designprocessen og bruger disse, for at finde frem til det enkelte 
produkts endelig udformning. Gennem afprøvninger og eksperimenter med modeller og prototyper forfines 
produktet. Før endelig realisering kan målgrupper og aftagere inddrages for at ti lpasse produktet ti l  deres ønsker og 
behov. 

Eleverne udvikler viden om planlægning af arbejdsprocessen og der udvælges hensigtsmæssige værktøjer, redskaber 
og maskiner ti l forarbejdningen. Desuden gør eleverne overvejelser over hvilke teknikker, der er mest velegnede i 
forhold ti l produktet. I selve arbejdsprocessen lærer eleverne at overvinde uforudsete hindringer og modstand fra 
materialet. Evaluering af egne produkter gennemføres blandt andet ved præsentation med overvejelser over mål, idé, 
form, funktion, æstetik og kommunikativ værdi. Senere vil evaluering i  undervisningen desuden omfatte produkters 
innovative og entreprenante muligheder. Foruden evaluering af elevernes egne og andres produkter omfatter 
evaluering også egen aktuel læring og fremtidige læringspotentialer.  

Progressionsoversigt - elevernes faglige udvikling  

 

 



Inkluderende værkstedsmiljø  

Læringsmiljøet i  værkstederne er ofte mere frit og uformelt end i traditionelle klasseværelser. Eleverne bevæger sig 

rundt i  værkstederne, når der hentes materialer eller værktøjer og redskaber (NB! Corona gør at vi ikke kan dette pt.). 
Det skaber samtidig en afslappet og åben stemning, hvor elevernes samtaler bliver frigjorte. Eleverne møder hinanden 

på andre måder. Den ene elev hjælper den anden, og derved opstår en respekterende forholden sig ti l hinanden. 
Nogle elever får mere selvtillid og selvværd i en undervisning, hvor manuelle færdigheder er i  fokus. De forskellige 

løsninger, som eleverne vælger ti l en given opgave, bør alle vurderes med lige stor respekt for den valgte løsning, 
under hensyntagen til den stillede opgave, og hvordan processen har udfordret elevernes faglige færdigheder. 

Samtidig er det udtryk for, at undervisningsdifferentieringen er lykkedes. Lærerne skaber et inkluderende 
værkstedsmiljø, hvor eksperimenter, alternative tilgange og mulige fejlvalg er velkomne, fordi de kan ses som positive 
aspekter i  elevernes læreproces på vej mod at skabe deres individuelle designudtryk.  

Evaluering  

Evaluering foregår formativt og summativt. Undervejs i  de forskellige processer er det vigtigt, at eleverne har fokus på, 
om de er på vej mod det mål, de har sat sig. Evaluering kan således finde sted i alle tre kompetenceområder. I 

kompetenceområderne håndværk – forarbejdning og håndværk – materialer vil der hele tiden være overvejelser om, 
hvorvidt teknikken er velvalgt, eller om materialet er holdbart. Vil sømmet kunne holde, eller skal der vælges en 

anden samlingsform? Skal der vælges fi lt her, eller er lærred bedre? I kompetenceområdet design vil det l igeledes 
være naturligt at evaluere løbende i idéudviklingsfasen, afprøvningsfasen og produktrealiseringen og afsluttende i 
færdigheds- og vidensområdet evaluering. Er idéen holdbar? Hvad viser eksperimentet? Passer den valgte teknik til 

det valgte materiale? Spørgsmål, som hele tiden må overvejes af eleverne og i  dialogen mellem elever og lærer for at 
undersøge, om eleverne planlægger og arbejder i en ti lsigtet retning. Efter undervisningsforløbet kan der evalueres på 

mange måder. I den indledende fase kan eleverne fortælle om deres produkt, og hvordan de har lavet det. Senere kan 
de præsentere egne produkter ved fremvisning, udstilling fx på skolens bibliotek eller virtuelt på nettet. Elevernes 

overvejelser ved valg af materiale og værktøjs- og redskabsbrug ifm. produktet er en vigtig del af præsentationen og 
er en begyndende bevidsthed om designprocessen.  

Eleverne kan også forholde sig ti l egne designprocesser ift. produktet. Opfylder produktet den planlagte funktion, og 
hvilken fortælling formidler produktets formsprog? Evalueringen giver eleverne indsigt i  den læring, som har fundet 

sted, og hvordan produktet kan have værdi for andre end eleverne selv. Elever og lærer kan have forskellige 
perspektiver på en evaluering. Elever har oftest et produktperspektiv, mens lærerne har et læringsperspektiv. Hvad 

har eleven lært gennem forløbet? Lærernes evaluering vil således gå både på elevernes produkt i  relation til deres idé 
samt en evaluering af elevernes læring og øgede mestring. Ifm. en fremvisning af holdets elevprodukter kan en 

fernisering med indbudte gæster skabe en god ramme for evalueringen (dette ikke muligt pt. pga. Corona). 

Afsluttende eksamen 

Der henvises ti l ”vejledning til folkeskolens prøver i  valgfaget håndværk og design (obligatorisk prøve i 8. klasse)  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger 

Selve prøven afholdes på ZBC, Bredahlsgade 1a, 4200 Slagelse, i  HTX-laden. 

Prøveforløbet er planlagt som følger: 

Eleverne deles op i grupper af 2-3, dette foretages af den folkeskole de kommer fra. Klassen deles i  to hold, et 
formiddagshold og et eftermiddagshold. 

Klassens formiddagshold, møder ved HTX-laden klokken 0755 og selve eksaminationen starter klokken 0800 og varer 
ti l  klokken 1200, hvor lærer og censor gennemfører reflekterende samtaler med eleverne. Bedømmelsen og 

karakterfastsættelsen af elevernes præstationer sker i  løbet af de 4 timer, eksaminationen varer. Karaktererne 
formidles umiddelbart indenfor de 4 timer. 

Eftermiddagsholdet møder ved HTX-laden klokken 1225 og selve eksaminationen starter 1230 og varer til klokken 

1630 hvor lærer og censor gennemfører reflekterende samtaler med eleverne. Bedømmelsen og 
karakterfastsættelsen af elevernes præstationer sker i  løbet af de 4 timer, eksaminationen varer. Karaktererne 

formidles umiddelbart indenfor de 4 timer 

  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger


 

Indhold i Håndværk og Design, årsplan. 

NB! Ugenumre er ikke kalenderuger, men plan over de uger eleverne er i gang med Håndværk og 
Design. 

 

Skema Håndværk og Design, Antvorskov 
 

 
 
 

Uge 
nr. 

fag Indhold 

1 Velkomst og kendskab til skolen Besøg i værksteder (Kun hvis 
Coronarestriktionerne tillader det) 

2 Maskinkørekort 
Værkstedkørekort 

Teori – på de værktøjer som eleverne 
kommer til at bruge igennem forløbet. 

Hver gang vi skifter til nyt værktøj i løbet af 

året, vil regler blive repeteret. 

3 Maskinkørekort 
Værkstedkørekort 

 

Praktisk anvendelse 

4 Tegneprogram/sketchup Vi vil arbejde med IT-baseret tegneprogram, 

men også med tegninger lavet i hånden. 
Dette for at eleverne 

5 Tegneprogram/sketchup 
Designprocessen 

Tegneprogram/sketchup, fortsat fra sidst. 

Indføring i designprocessen, som eleverne 
skal bruge i alle deres opgaver året 

igennem. 

6 Byg en stol  Eleverne arbejder og inspireres til design af 

stole og produktudvikling. Efterfølgende 

fremstilles en minimodel/prototype af 

elevens eget design i værkstedet. 
I opgaven indgår også de bløde materialer 

som de skal indtænke i designet af stolen, 

herunder at arbejde med symaskine. 

Eleverne kommer igennem: 
- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 
- Materialesikkerhed 

7 Byg en stol  Fortsat 

8 Maleri og 
farvesammensætning 

Eleverne skal lære om farvekoder, og om 

gængse maleteknikker, og hvilke eventuelle 

sikkerhedsmæssige forhold man skal være 
opmærksomme på. 

Der udføres et stykke malerarbejde, som 

eleverne selv står for at udvikle i samråd 

med underviseren. 
Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 

- Materialesikkerhed 

Lektion Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Bemærkninger

1 0800-1115 7.A 7.D 7.C

2 7.A 7.D 7.C

3 7.A 7.D 7.C

4 7.A 7.D 7.C

5 1200-1515 7.B

6 7.B

7 7.B

8 7.B



Uge 
nr. 

fag Indhold 

9 Maleri og 
farvesammensætning 

Fortsat 

10 Teknik og Metal: 
Projekt Madkasse 

Eleverne skal lære at klippe og bukke deres 
egen madkasse. De introduceres for 

forskellige metaller og deres egenskaber, 

samt bruger designprocesteorien til at 
udforme deres eget design. 

Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 
- Materialekomposition 

- Materialesikkerhed 

11 Madkasse Fortsat 

12 Madkasse Fortsat 

13 Projekt Lampe Eleverne skal designe deres egen lampe, 

hvor der skal indgå: murer, VVS, Industri og 

elektriker. 
Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 
- Materialesikkerhed 

14 Lampe Fortsat 

15 Lampe Fortsat 

16 Lampe Fortsat 

17 Lampe Fortsat 

18 Lampe Fortsat 

19 Lampe Fortsat 

20 Lampe Fortsat 

21 Projekt Lysestage Eleverne skal designe deres egen lysestage. 
Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 
- Materialesikkerhed 

22 Lysestage Fortsat 

23 Lysestage Fortsat 

24 Syning: Teknikker i 
håndsyning 

For at arbejde i læder, skal eleverne lære de 

teknikker der vedrører emnet. 

25 Mobilpung i læder Her arbejdes der med eget design af en 
mobilpung i læder. 

Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 
- Materialekomposition 

- Materialesikkerhed 

26 Mobilpung i læder Fortsat 

27 Projekt Kugle bane Eleverne skal designe deres egen kugle 

bane, hvor alle materialer skal indgå (bløde 
og hårde materialer) 

Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 
- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 

- Materialesikkerhed 

28 Kugle bane Fortsat 

29 Kugle bane Fortsat 

30 Mobil/Ipad-holder Eleverne skal designe deres egen 

Mobil/ipad-holder, hvor de skal vælge 

blandt de materialer som de har arbejdet 
med i løbet af året. 

Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 
- Materialeforarbejdning 



Uge 
nr. 

fag Indhold 

- Materialekomposition 

- Materialesikkerhed 

Alt efter valgt materiale. 

31 Mobil/Ipad-holder Fortsat 

32 Moodboard/tavle Eleverne skal igen selv vælge materialer til 
deres design af moodboard/tavle, men de 

skal denne gang bruge andre materialer end 

det gjorde sidst. 
Eleverne kommer igennem: 

- Materialekendskab 

- Materialeforarbejdning 

- Materialekomposition 
- Materialesikkerhed 

Alt efter deres materialevalg. 

33 Moodboard/tavle Fortsat 

34 Repetition/eksamensstart Designprocesser, materialer, værktøj, 

tegninger (både manuelt og digitalt) 
repeteres, så de er klar til at gå i gang med 

deres eksamensopgave, som starter i den 

sidste time af denne dag. I den sidste time, 

får de udleveret eksamensopgaven og går i 
gang. 

Eksamen jf. vejledning til folkeskolens 

prøver i valgfaget håndværk og design 

(obligatorisk prøve i 8. klasse) 

35 Eksamen Eksamen jf. vejledning til folkeskolens 

prøver i valgfaget håndværk og design 
(obligatorisk prøve i 8. klasse)  

36 Eksamen Eksamen jf. vejledning til folkeskolens 
prøver i valgfaget håndværk og design 

(obligatorisk prøve i 8. klasse) 
37 Eksamen Eksamen jf. vejledning til folkeskolens 

prøver i valgfaget håndværk og design 

(obligatorisk prøve i 8. klasse) 
 


