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Review   
Håndværk og design 
 
Udarbejdet af Mette Jørgensen, UCC 
 
Faget håndværk og design er et nyt fag i skolen, der skal være fuldt implementeret fra 
august 2016. Det betyder, at det er begrænset, hvad der på nuværende tidspunkt findes af 
udviklings- og forskningsbaseret litteratur, der direkte er målrettet faget. 
 
Grundlaget for dette review har været at præsentere litteratur, der i særlig grad kan støtte 
lærere, der allerede er uddannet i sløjd eller håndarbejde, og som nu skal i gang med det 
nye fag. Vægten er derfor lagt på didaktisk litteratur om idéudvikling, design og 
designprocesser. Der er bevidst medtaget en række forskellige tilgange, metoder og 
modeller i forbindelse med innovation og entreprenørskab. Det har været et ønske at 
udfolde mulighederne og lægge op til inspirerende drøftelser i fagteams, der kan klæde 
lærergruppen på til at facilitere nye former for læringsforløb. 
 
Andre artikler handler om mere klassiske områder i faget, som tavs viden, håndværk og 
mesterlære, evaluering og værkstedsdidaktik. Sidst i reviewet henvises til eksempler på 
praksisnær litteratur, nordisk litteratur, samt det udviklings- og forskningsarbejde, der har 
dannet baggrund for indførelsen af faget. 
 
Reviewet er organiseret under følgende overskrifter: 
 

 Håndværk og mesterlære 

 Design og designprocesser 

 Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 

 Værkstedsdidaktik 

 Praksisnær litteratur og rapporter 
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Titel: Mesterlære og eksperters læring 
Forfatter: Hubert Dreyfus og Stuart Dreyfus 
Årstal: 1999 
Emne: Håndværk og mesterlære 
 
Relevans: 
Antologien "Mesterlære – læring som social praksis" er skrevet på baggrund af 
forskningsbaseret viden og en interesse for læring, der er knyttet til en erhvervsmæssig 
praksis. I dette kapitel præsenterer Hubert og Stuart Dreyfus en femtrins-model for 
færdighedstilegnelse og diskuterer den generelt i forhold til mesterlære og teorien om 
læring i praksisfællesskaber.  
 
Kort beskrivelse:  
I beskrivelsen af de fem faser, som den lærende gennemgår, er fokus lagt på individet. 
Første stadie er novice, hvor læreren må opløse opgavesituationen i mindre dele, for at 
begynderen ovehovedet kan komme i gang med et helt nyt område. I andet stadie, 
avanceret begynder, kan der arbejdes med enkle regler og gentagelser, som udøveren nu 
genkender. Tredje stadie, kompetence, kendetegnes ved, at den lærende nu kender til 
mange relevante aspekter ved emnet, men kan have svært ved at orientere sig og træffe 
beslutninger. Dette vigtige stadie kan enten føre til stagnation, eller (forhåbentlig) til større 
engagement og dermed fjerde stadie, som er dygtighed. Den dygtige udøver kan skelne 
mellem mange forskellige situationer og finde løsninger på disse. Sidste stadie er 
ekspertise, hvor det fordres, at udøveren har erfaring fra en mængde situationer, der gør, 
at det er muligt at handle intuitivt og aktivt med raffinerede løsninger til følge. 
 
Især viden om de første stadier i færdighedstilegnelsen kan være relevante for en 
underviser i håndværk og design. Har man en fornemmelse for, hvor i processen den 
enkelte elev befinder sig, har man lettere ved at anlægge læringsstrategier og støtte op 
om læringen. Ofte er der ikke så langt i starten mellem de enkelte stadier, og det kan være 
en fælles glæde for lærling og mester at konstatere, når færdighedstilegnelsen har rykket. 
 
De to forfattere lægger ikke megen vægt på praksisfællesskabet og det sociale miljøs 
betydning. De mener, at meget læring opstår i et direkte engagement mellem en enkelt 
lærende og en enkelt ekspert, og tillægger altså mesterens direkte interaktion med den 
lærende stor betydning.  
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Kapitel fra bog 
Tilgængelighed: Bogen kan bestilles via folkebiblioteket 
Reference: Nielsen, K og Kvale, S (red) Mesterlære – læring som social praksis. (1999) 
Kap. 3: s.54 - 75. Hans Reitzels forlag A/S, København. 
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Titel: Tavs viden, pædagogik og praksis 
Forfatter: Birgitte og Steen Wackerhausen 
Årstal: 1999 
Emne: Håndværk og mesterlære 
 
Relevans:  
Håndværkeruddannelser er i højere og højere grad blevet skoleuddannelser og praktikken 
er blevet nedprioriteret. Men hvad skal der til for at blive en kompetent praktiker? Artiklen 
udspringer af en konference om voksenuddannelser "På sporet af læring" og fokuserer på 
den individuelle læring, der sker i samspillet mellem teori og praksis. En række af de 
overvejelser, der tages op i denne artikel, ikke mindst begrebet tavs viden, lader sig let 
overføre til faget håndværk og design.  
 
Kort beskrivelse:  
Temaet i artiklen er forholdet mellem boglig lærdom og tavs viden i praktiske uddannelser, 
som håndværker, sygeplejerske eller for så vidt lærer. I artiklen opstilles og anfægtes en 
række antagelser, der gør, at der fokuseres ensidigt på skolastisk lærdom. Antagelserne 
kaldes "dogmer" om viden, regler, kompetence, adskillelsen mellem fag og person, samt 
det enkelte individ som subjekt for læring og kompetencer. For at blive en kompetent 
fagudøver, skal man have en tilpas stor viden og kendskab til fagets regelsæt. 
Fagudøveren som person involveres ikke i væsentlig grad. 
 
Det er disse dogmer, forfatterne går op imod og argumenterer for et alternativt 
kompetencebegreb, som medtænker den tavse dimension. Tavs viden, det at mennesker 
kan være i besiddelse af viden, selvom denne viden ikke har eller kan gives en sproglig 
form, opdeles igen i aktuel og principiel tavs viden. Kompetente fagudøvere (eller 
eksperter) har ofte svært ved at give præcise anvisninger på, hvad det er de kan ud fra 
eksplicit viden og regler. Artiklens påstand er, at hvis man ikke er opmærksom på 
forskellen mellem eksplicit viden og tavs viden, risikerer man et videnstab. Den tavse 
viden kan måske ikke formuleres, men i høj grad vises. Her har mesterlæreren et oplagt 
potentiale, hvis begrebet bliver opkvalificeret. 
 
Kompetence udvist i en praksissammenhæng er situeret kompetence og hænger derfor 
nøje sammen med de fysiske omgivelser. Det gælder derfor både værktøjet, der på sin vis 
"materialiserer" udøverens færdigheder, og værkstedets indretning der ved sin 
organisering "materialiserer" mulige problemløsninger. Endelig er det ikke nok at være 
individuel kompetent, for at fungere i praksis kræver det ofte evne til at samarbejde om et 
fagligt indhold i grupper. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel i antologi. 
Tilgængelighed: http://pub.uvm.dk/1999/prakspor/4.htm 
Reference: "På sporet af praksis", Uddannelsesstyrelsen, UVM (1999), Kap.4 
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Titel: Design - proces og metode 
Forfatter: Mette Volf 
Årstal: 2009 
Emne: Design og designprocesser 
 
Relevans:  
Mette Volf understreger i sin bog Design - proces og metode, at der ikke er én måde at 
komme i mål med en designproces på, men derimod mange. For designprocessen er 
forskellig fra designer til designer og fra gang til gang. Alligevel er der en række metoder 
og greb, man kan have glæde af, når man selv vover sig ind på området.  
Design - proces og metode kan fungere som en grundbog, man kan vende tilbage til 
mange gange og trække nye felter frem til afprøvning i sin undervisning (eller sine egne 
designprojekter). 
 
Kort beskrivelse:  
Bogen går bag om designerens arbejde og giver et indblik i den skabelsesproces, som 
designeren er involveret i. Design - proces og metode sætter fokus på processen som en 
fremgangsmåde – fra behov til produkt – beskrevet på flere niveauer: 
 

 Cases fra designvirksomheder 

 Teoretisk forklarende materiale omkring forskellige dele af processen fx skitsering, 
hovedgreb og konceptudvikling, research og analyse osv. indfanges 

 Mere konkrete forskrifter eller forslag til redskaber eller metoder, som læseren kan 
afprøve direkte eller blot lade sig inspirere af. 
 

Af metoder i designprocessen, der kan have særlig værdi i forhold til håndværk og design, 
kan nævnes "at bygge modeller", mindmapping og skitsering som idégenererende 
metode. I idégenerering beskrives tilfældig ordassociation, omvendt brainstorming, visuel 
teknik, rolleperspektiv, rubrikmani og idési. Afsnittet om research giver en grundig 
gennemgang i forhold til metoder, hvor det er brugeren der er i centrum. 
 
Mette Volf magter at holde fokus på processens flygtige og komplekse karakter, som 
afmystificeres og gøres operationel – uden at fjerne dens magi. 
Selve opbygningen af bogen understøtter processens ikke-lineære forløb forstået på den 
måde, at bogen er opbygget af små enheder, der kan læses forholdsvist uafhængigt af 
hinanden.  
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Bog 
Tilgængelighed: Bogen kan bestilles via folkebiblioteket, 
Reference: Volf, Mette. Design- proces og metode. Systime (2009) 
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Titel: Design B 
Forfatter: Rikke Slot Kristensen 
Årstal: 2009 
Emne: Design og designprocesser 
 
Relevans:  
Design B er opdelt i fire hovedkapitler, der omhandler produktdesign, 
kommunikationsdesign, design af fysiske omgivelser samt arkitektur. Som forfattere til 
bogen står en gruppe lærere, der underviser på teknisk gymnasium (HTX) i faget Design B 
og målgruppen er deres elever. Lærere, der underviser i håndværk og design, kan især 
have glæde af de mange praksiseksempler, der på en ligetil og operationel måde 
illustrerer designprocessens forskellige faser. 
 
Kort beskrivelse:  
Design er et begreb, som både dækker over processen, det at designe og det færdige 
produkt. Designbegrebet bruges desuden om alt fra design af virksomhedsstrukturer over 
´design din egen pizza´ til design af en mangfoldighed af brugsgenstande, boliger, tøj, 
møbler, fysiske omgivelser etc. De enkelte kapitler er struktureret på en overskuelig måde 
(proces, værktøjskasse, inspiration, cases og fagligt frikvarter), der gør, at man kan 
koncentrere sig om det emne, man finder mest oplagt. 
 
Design B beskriver såvel den overordnede proces ved det at designe som alle 
delprocesserne og metoderne. Den har hele værktøjskassen: Problem- og 
designanalysen, metoderne til inspiration og fastlæggelse af målgruppe og marked, 
researchen, skitserings- og specificeringsfasen, briefingen, materialeundersøgelsen etc.  
 
I kapitlet om produktdesign kan fremhæves en metode til, hvordan man kan gennemføre 
en produktanalyse. I analysemodellen er der fokus på både indre og ydre dimension, 
kontekst og produktdesign. Hvor indre dimension fx omhandler funktion, forholder den 
ydre dimension sig til æstetik og symbolik. Konteksten er den sammenhæng produktet 
skal anvendes i og analysemodellen af produktdesignet er en række spørgsmål, der er 
bygget op om omkring Blooms taksonomi. I en uredigeret form vil modellen naturligvis 
være for kompleks til at anvende i folkeskolen, men den kan danne en god faglig 
baggrund for læreren og inspirere til mere enkle former for analysemodeller. 
 
Sidste afsnit af bogen omhandler en enkel stilhistorisk oversigt fra historicismen og op til 
vores tid. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Bog, E-bog og i-bog. 
Tilgængelighed: Bogen kan lånes via folkebiblioteket. Analysemodeller og opgaver er 
tilgængelige via http://designb.ef.dk 
Reference: Design B, Slot Kristensen, R m.fl. Praxis – Nyt Teknisk Forlag ( 2009) 

 
 
 



 

7 
 

Titel: Innovative elever, Undervisning i fire faser. 
Forfatter: Lillian Rohde og Anja Lea Olsen 
Årstal: 2014 
Emne: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur. 
 
Relevans:  
FIRE design er en didaktisk metode, der kan anvendes i både i faglige og tværfaglige 
forløb, når der arbejdes med innovation og entreprenørskab i folkeskolen. 
I bogen beskriver de to forfattere, hvordan der kan opstilles konkrete mål for innovation og 
entreprenørskab udover de fagfaglige, og opdeler elevernes innovationskompetence i 
kategorier som nysgerrighed, samarbejde, divergent tænkning, handlekraft og 
eksperimenteren, samt tro på egen formåen. 
 
Kort beskrivelse:  
I første halvdel af bogen gennemgås planlægningsmodellen FIRE design, der består af 
faserne: F (forståelse), I (idéudvikling), R (realisering) og E (evaluering). Med design 
forstås lærerens planlægning og rammesætning af forløbet. Inden for hver faser beskrives 
både læringsmål og læringsmiljø, det vil sige at der både er fokus på elevernes læring og 
forslag til lærerens forberedelse. 
 
Modellen er ikke målrettet faget håndværk og design, men er enkel at bruge i forløb, hvor 
man ønsker at inddrage elevernes forslag og ideer på en relevant måde, især i forhold til 
en ekstern bruger. Der lægges i det hele taget vægt på at gøre processerne så realistiske 
som muligt, og der foreslås fx, at man kobler sig til konkurrencer arrangeret af Fonden for 
Entreprenørskab – Young Enterprise (http://www.ffe-ye.dk) eller lignende. 
 
Når der i modellen tales om realiseringsfasen, er det primært idéen / prototypen, der er 
færdig, ikke nødvendigvis det konkrete, fysiske produkt. Her må man som lærer i 
Håndværk og design derfor planlægge med en længere praksisfase, hvis produkterne skal 
gøres helt færdige. 
 
I anden halvdel af bogen finder man en lang række konkrete øvelser, opdelt i de fire faser, 
der kan anvendes direkte i undervisningen, herunder kopiark og spørgsmål, der kan 
hænges op i klassen. Hver af de fire faser er igen opdelt i to underfaser. Det er formentlig 
ikke realistisk at komme igennem alle øvelser, men der er gode muligheder for at finde 
velegnede og inspirerende materialer til det konkrete forløb og dermed opbygge en tydelig 
struktur. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Bog 
Tilgængelighed: Bogen kan bestilles via folkebiblioteket  
Reference: Rohde, L og Olsen, A (2014). Innovative elever. Undervisning i fire faser. 
Akademisk forlag. 
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Titel: Innovationsproces, innovationsdiamant og lederroller. 
Forfatter: Lotte Darsø 
Årstal: 2012 
Emne: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur. 
 
Relevans:  
Det gennemgående fokus i dette kapitel er innovationsdiamanten, som Lotte Darsø 
præsenterer som en grundlæggende struktur for en innovationspædagogik. Modellen er 
udviklet i forbindelse med en erhvervs-phd og og udgør det forsknings- og 
erfaringsmæssige fundament, som bogen bygger på. 
Især forholdet mellem åbne og lukkede processer, kan anvendes, når man som lærer skal 
være innovationsleder i en klasse og styre den innovative proces. 
 
Kort beskrivelse:  
Innovationsprocessen omfatter hele processen fra første idé til det færdige produkt, men 
processen kan anskues på forskellige måder. En enkel og overskuelig model fra en 
virksomhed, der spænder over forskning, udvikling, produktion, marketing og salg røber 
ikke meget om selve processen. Hvad der er mere interessant er, hvor længe de enkelte 
processer holdes åbne, og hvornår de lukkes igen. 
 
I kapitlet beskriver forfatteren fire forskellige former for skabelsesprocesser, den 
innovative, den kreative, U-processen og den kunstneriske og sammenholder dem. Denne 
sammenstilling giver læseren et indtryk af, at forskellige udfordringer kan fordre forskellige 
(design-)processer, der ikke nødvendigvis er lineære og heller ikke lette at repetere. Der er 
naturligvis en del ligheder ved de forskellige modeller, men især forskellen på den 
kunstneriske, der er individuel og den innovative, der fordrer et kollektivt samspil, giver 
mening at forholde sig til.  
 
Innovationsdiamanten indeholder fire parametre: viden overfor ikke-viden, samt relationer 
overfor koncepter. Den skal ikke opfattes som et enten eller, men kan bruges til, at 
gruppen får indkredset innovationsfeltet og bliver opmærksom på relationernes indflydelse 
på opgaven. At også ikke-viden kan være en kvalitet i en innovativ proces, er måske 
overraskende for mange. 
 
Afslutningsvis præsenteres fire lederroller, der er knyttet til modellen og kan anvendes i 
forbindelse med læreprocesser. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Kapitel i bog 
Tilgængelighed: Bogen kan lånes via folkebiblioteket 
Reference: Innovationspædagogik, Kunsten at fremelske innovationskompetence. 
Samfundslitteratur (2012) s.57 -s.72 
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Titel: Opfindsomhed 
Forfatter: Lene Tanggaard 
Årstal: 2014 
Emne: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur. 
 
Relevans:  
Lene Tanggaard har i mange år forsket i kreativitet og det er blandt andet disse 
forskningsresultater Opfindsomhed bygger videre på. Bogen, der også kan downloades 
som lydbog, giver et overskueligt og jordnært indtryk af sammenhængen mellem de 
forskellige begreber, der "pakkes ud" og forklares med eksempler.  
Opfindsomhed kan med fordel anvendes som et fælles afsæt for håndværk og 
designteamet som optakt til et planlægningsforløb.  
 
Kort beskrivelse:  
Opfindsomhed er for alle og kan forstås af alle, også elever i skolen. Lene Tanggaard 
foretrækker det danske ord opfindsomhed, uden dog at forkaste ord som kreativitet, 
innovation og entreprenørskab, selv om hun oplever, at de er blevet en smule 
fortærskede. I bogen beskriver Lene Tanggaard mange af de faglige termer, der anvendes 
inden for feltet lige nu og bruger første del af bogen til dette. Kreativitet med lille k, 
defineres som kreativitet for den enkelte, hvorimod kreativitet med stort K også har 
betydning for andre, måske ligefrem er samfundsnyttig. Ligeledes sættes 
kontekstmodellen op imod sin modsætning Individmodellen. Ingen af modellerne kan dog 
stå alene, og det er vigtigt at pointere, at al målrettet opfindsomhed bygger videre på 
spontan opfindsomhed. 
 
I anden del af bogen uddyber forfatteren seks anbefalinger, der kan hjælpe os til at 
fremme eller genopfinde opfindsomheden: 1. Eksperimentér og lær af fejl, 2. Fusk og leg, 
3. Luk op for nye tanker, 4. Vi skal snuble noget mere, 5. Gamle nyheder og 6. Hvad med 
værdierne? 
 
Ordet fusk stammer fra en undersøgelse på erhvervsskolerne, hvor lærlingene her 
fremhævede fuskeriet som et grundlag for opfindsomheden, ligesom snubledata er viden, 
man falder over ved en tilfældighed, men som kan vise sig at være nyttig i en anden 
sammenhæng. Opfindsomhed bygger dog ikke alene på tilfældigheder, eksperimenter og 
leg. Lene Tanggaard fremhæver også faglig viden, håndværksmæssig kunnen og de 
konkrete omgivelsers muligheder som nødvendige faktorer. Især koblingen mellem 
håndværk og innovation og mellem produktion og opfindsomhed er væsentlig for 
udviklingen: "Flere skal mestre et håndværk, hvis opfindsomheden skal vokse." 
 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Bog, E-bog, Lydbog 
Tilgængelighed: Bogen kan lånes via folkebiblioteket eller downloades som lydbog. 
Reference: Tanggaard, L, Opfindsomhed (2014) Gyldendal, KBH. 
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Titel: Kreativitet i børns liv - et ubetinget gode? 
Forfatter: Lene Tanggaard 
Årstal: 2013 
Emne: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur. 
 
Relevans:  
I denne artikel udfordrer Lene Tanggaard begejstringen for det kreative, fantasifulde og 
handlende menneske som et ideal, ofte knyttet til kunst og kultur, der dyrkes i 
kreativitetsteorier.  
Lene Tanggaard udfolder kreativitetsopfattelsen og opdaterer den til et nyt niveau, 
samtidig med at hun nuancerer begrebet og dermed bidrager til diskussionen om 
kreativitetens rolle i skolen. 
 
Kort beskrivelse:  
En almen opfattelse er, at alle børn som udgangspunkt er kreative, fantasifulde og idérige, 
og at det er skolen, der så sige piller det ud af dem igen. Denne forsimplede opfattelse af 
kreativitetsbegrebet er under forandring. Artiklen maner til besindighed og diskuterer 
kreativitetsfremmende aktiviteter i skolen med et pædagogisk og didaktisk blik, der sætter 
fokus på hvad kreativitet er og kan være i børns liv. 
 
På baggrund af tidligere forskning gør Lene Tanggaard også opmærksom på, at kreativitet 
i skolen ofte opfattes som en art modkultur, hvor det er de antiautoritære, det flyvske og 
oprørske, der bliver fremhævet. Dette er ikke hensigtsmæssigt, for hvis det kun er de 
uortodokse børn, der bliver anerkendt som kreative, giver det jo begrænsninger i forhold til 
at arbejde systematisk med kreativitet i den daglige undervisning. 
 
Kreativitet handler, ifølge Lene Tanggaard, mere om en problemløsningsevne, der kan 
læres, og som er afhængig af den kontekst, den skal anvendes i. Den pædagogiske 
tilgang er derfor et væsentligt element i bestræbelserne på at lære børn at være kreative. I 
en overskuelig skematisk oversigt uddyber artiklen forskellen på 1. og 2. generations- 
kreativitet, hvor det ikke længere udelukkende er et individuelt fænomen, men i lige så høj 
grad en fælles, teambaseret egenskab, der kan fremmes gennem undervisning og også er 
mulig at evaluere.  
 
Lene Tanggaard understreger ligeledes i artiklen, at det er nødvendigt at udvikle didaktisk 
opmærksomhed, når "kreativitet er sat på skoleskemaet", så der ikke gøres fatale fejl i 
bestræbelserne på at gøre alle børn kreative. Hun frygter i den sammenhæng, at man kan 
komme til at klemme andre børn i begejstringen for nye kompetencebegreber. 
 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel i tidsskrift 
Tilgængelighed: http://www.viauc.dk/pressesite/artikler/Sider/gjallerhornnr17.aspx 
Reference: Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 17, (2013), 
Temanummer om børn og unges kultur, s. 6-14. VIA UC  
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Titel: Bæredygtighed i design og samfund (Case 7) 
Forfatter: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn, underviser Rikke 
Rosenberg 
Årstal: 2012 
Emne: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur. 
 
Relevans:  
Den norske professor Olga Dysthe var tilknyttet et undervisningsprojekt, hvor en række 
museer og kulturinstitutioner gik sammen om at udvikle undervisningsforløb, hvor 
elevernes deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion var central. I bogen Dialogbaseret 
undervisning, kunstmuseet som læringsrum beskrives de syv undervisningsforløb, der 
giver læseren en indsigt i en praksis, der både rummer udfordringer og muligheder. Her er 
udvalgt en case fra Designmuseum Danmark med temaet bæredygtighed, et af museets 
skoletjenestetilbud, der kan anvendes direkte i håndværk og design. 
 
Kort beskrivelse:  
Teksten er naturligvis praksisnær og mange vil kunne nikke genkendende til elementer fra 
egen undervisningshverdag. Selvom elevgruppen i dette tilfælde kommer fra en 
ungdomsuddannelse (HTX), er det tydeligt at fornemme, hvordan en erfaren underviser 
kan engagere eleverne i diskussionen og knytte en sammenhæng mellem det eleverne 
ved og det de ikke ved, og samtidig gøre dem oprigtigt nysgerrige på mere viden. 
 
Formidlerens greb er ved hjælp af ganske få udstillingsgenstande at trække generelle 
elementer frem og bevidst bruge spørgsmål og svar som indgang til 
kundskabsformidlingen, som i dette tilfælde handlede om Bauhausbevægelsen og ønsket 
om at gøre design tilgængeligt for alle. 
 
Det dialogiske foredrag er kendetegnet ved, at der stilles autentiske spørgsmål, der 
kræver omtanke og svar, i modsætning til det monologiske foredrag, hvor budskabet 
sendes "oppefra og ned" uden afbrydelser. I casen beskrives en række af de teknikker, 
som omviseren anvender fx. optag, at underviseren værdsætter elevernes bidrag, 
omformulerer og uddyber dem, opsummerer synspunkter og udfordrer eleverne til at 
tænke videre selv. Udfordringen for underviseren er både at styre mod målet, uden at 
miste fokus, samtidig med at elevernes bidrag til samtalen medtages. 
Undervisningsformen kan overføres til skolens egne læringsrum og faget håndværk og 
design, eller anvendes i et før, under og efterforløb på museet. 
 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Kapitel i bog 
Tilgængelighed: Bogen kan bestilles via folkebiblioteket. 
Reference: Dysthe, O og Bernhardt, N og Esbjørn, L. (2012) Dialogbaseret undervisning. 
Kunstmuseet som læringsrum. (s.173 - s.186) Unge pædagoger i samarbejde med 
Skoletjenesten. 
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Titel: Praktisk orienterede elever 
Forfatter: Per Fibæk Laursen 
Årstal: 2010 
Emne: Værkstedsdidaktik 
 
Relevans:  
Artiklen bygger på Per Fibæk Laursens bog: Hånd og hoved i skolen - 
værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever og formidler en pædagogik, der 
imødekommer de praktisk orienterede elever. Der inddrages erfaringer fra to skoler, 
Bavnebakkeskolen i Støvring, der er en almindelig folkeskole, og UNGAUC, der er en del 
af Aalborg Ungdomsskole.  
 
Kort beskrivelse:  
I første del af artiklen beskriver forfatteren en række områder, man skal være opmærksom 
på, når man vil sikre kvaliteten af undervisningen og højne motivationen hos de praktisk 
orienterede elever. Pædagogikken fokuserer især på:  
 Selvtillid, positive forventninger og inklusion 
 Varierede undervisnings- og arbejdsformer, især integration af praktiske 
 elementer  
 Få og faste regler, men også mulighjed for frie tøjler i særlige forløb 
 Tæt læreropbakning med engagerede og relationskompetente lærere, som 
 eleverne kan spejle sig i. 
 Ledelsesopbakning 
 
I anden del af artiklen tager Per Fibæk Laursen fat på et opgør med fire myter, der ofte gør 
sig gældende i debatten om de praktisk orienterede unge og deres muligheder for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Myterne benævnes således: 

 De praktisk orienterede er "bogligt svage". 

 De praktisk orienterede elever har brug for stram styring. 

 De praktisk orienterede elever kan ikke fungere med projektarbejde og lignende 
arbejdsformer. 

 De praktisk orienterede elever har et instrumentelt forhold til uddannelse 
 
Selv om der kan være en vis grad af sandhed i nogle af myterne, kan de alene være med 
til at fastholde og forstærke en negativ spiral, mens andre myter er mere løst funderet, det 
beskrives f.eks. hvordan projektarbejdsformen er den bærende i et værkstedslokale. 
Hovedkonklusionen er, at der i højere grad er brug for, at skolen indrettes, så de praktisk 
orienterede elever kan føle sig på hjemmebane. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel i bog 
Tilgængelighed: Bogen kan bestilles via folkebiblioteket. 
Reference: Undervisningsdifferentiering, status og fremblik. Egelund, N(red) Dafolo 
(2010), kapitel 5 s. 60-s.67 
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Titel: Klasseledelse i værkstedet. En narrativ tilgang til designprocesser for at skabe 
en inkluderende klassekultur. 
Forfatter: Bolette Kremmer Hansen 
Årstal: 2011 
Emne: Værkstedsdidaktik 
 
Relevans:  
Denne artikel tager sit afsæt direkte i værkstedslokalet for håndværk og design (eller sløjd 
og håndarbejde) med et konkret eksempel på klasseledelse i værkstedsfag. Opgaven, der 
er stillet til eleverne, sætter den fælles ramme for undervisningen. Eleverne har en fælles 
reference, men arbejder individuelt ud fra egne forudsætninger.  
Artiklen er målrettet læreren, der underviser i håndværk og design på mellemtrinnet. 
 
Kort beskrivelse:  
Hvad betyder det for læreren at undervise i et værkstedsfag, når det praktiske arbejde altid 
vil betyde individuelle aktiviteter i et individuelt tempo? 
Artiklen fokuserer på, hvordan en inkluderende didaktik i værkstedsfag tager hensyn til 
både den enkelte elevs kompetencer og det faglige og sociale fællesskab i klassen. En 
narrativ tilgang betyder, at elevens håndværksmæssige handlinger og udtryk inddrages i 
lærerens didaktiske refleksioner og hvordan der hele tiden sker en udveksling mellem det 
individuelle og det sociale. Klasseledelse betyder, at læreren udover at være opmærksom 
på det, hun selv formidler, også har øje for hvordan eleven opfatter det, ved både at 
bemærke hvad eleven gør og hvilke handlinger og aktiviteter, der kan iagttages i 
elevernes designprocesser. 
 
Det inkluderende perspektiv betyder, at der skal være et spillerum for elevens individuelle 
valg inden for valgte områder og at læreren i sin undervisning er opmærksom på: 

 Alsidige kilder til inspiration,  

 Et bevidst valg af æstetiske virkemidler, der kan analyseres på, således at 
smagsdomme ikke skal være afgørende for, hvad der er godt og skidt. 

 Flere mulige kulturteknikker at differentiere med inden for det valgte 
færdighedsområde. 

 Et hensyn til det enkelte barns fysiske formåen. 
 
Afslutningsvis beskrives i artiklen, hvorledes værkstedet som fysisk rum danner ramme, 
muligheder og begrænsninger for aktiviteter i undervisningen. Værkstedsrummet angiver 
en særlig koreografi, hvor de forskellige faser i et undervisningsforløb veksler mellem 
læreroplæg, værkstedsarbejde og ophængning. Værkstedslokalet sender tydelige signaler 
til eleverne om lærerens engagement i faget. 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel  i bog 
Tilgængelighed:  
Reference: Klasseledelse og fag, at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg. 
Secher Schmidt, M-C ( red) 2011. Dafolo (s. 219 - s. 237) 
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Titel: Produkt- og procesvurdering i kreativ virksomhed 
Forfatter: Lars Lindström 
Årstal: 2009 
Emne: Værkstedsdidaktik 
 
Relevans:  
Når lærer og elev ser sammen i elevens portefølje bliver læringsmålene tydeliggjort og kan 
sætte rammer for en god samtale fx. i forbindelse med elevens evne selvvurdering.  
Brugen af både produkt og proceskriterier er med til at sætte fokus på den tavse viden og 
sikrer en afvejet bedømmelse. De fælles kriterier kan også anvendes i klassesamtalen, når 
et forløb afsluttes og der skal fremlægges. Fx kan én elev have gjort sig umage undervejs, 
men alligevel ende op med et dårligt udført produkt, ligesom det modsatte kan være 
tilfældet. 
Lars Lindströms vurderingskriterier kan overføres til faget håndværk og design tilpasset 
konkrete læringsmål. 
 
Kort beskrivelse:  
Forfatteren skriver på baggrund af forskning i den svenske børnehave / grundskole / 
gymnasie, hvor han har undersøgt elevernes udvikling i faget billedkunst med fokus på 
kreativitet. Som baggrund for sit undersøgelsesarbejde brugte Lars Lindström elevernes 
porteføljer eller arbejdsmapper, der gav lærer, ekstern lærer og elev mulighed for at 
vurdere udviklingen over tid ud fra opstillede kriterier.  
Ønsket var at bringe vurderingen ind i et defineret, fagligt felt, fremfor den mere almene 
samtale om "smag og behag". 
 
I artiklen opstilles 7 kriterier for vurdering, der forholder sig til både proces og produktkrav: 
Produktkriterier er 1) Målopfyldelse, 2) Farve, form og komposition, 3) Håndværks-
mæssige færdigheder. Proceskriterier er 4) Undersøgende arbejde, 5) Opfindsomhed, 6) 
Evnen til at bruge forbilleder, 7) Evnen til selvvurdering 
De enkelte punkter foldes ud og forklares med eksempler i artiklen. 
 
Endelig kommer en sammenfattende, generel bedømmelse, hvor læreren vurderer 
opgavens sværhedsgrad og elevens evne til selvstændigt arbejde. 
Lars Lindström har desuden opdelt proceskriterierne i niveaubeskrivelser, der går fra 
begynder til ekspert, og ligger dermed på linje med brødrene Dreyfus ( Mesterlære og 
eksperters læring). 
 
 
 
 

Sprog: Dansk 
Dokumenttype: Artikel fra bog 
Tilgængelighed: Bogen kan lånes via folkebiblioteket. 
Reference: Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen 
s. 151-s.170. Dafolo (2009), Brinkmann, S og Tanggaard, L 
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Praksisnær litteratur og rapporter 
 
Idébogen – kreative værktøjer og metoder til idéudvikling og konceptudvikling.  
Nielsen, Dorte. Forlaget Grafisk litteratur, (2.udg. 2009) 

 Praktiske værktøjer, metoder og inspiration. Et materiale, der er let at plukke fra, da 
de enkelte kapitler er uafhængige af hinanden. 

 
Index, Design to improve life education:  http://designtoimprovelifeeducation.dk/da 

 Omfattende interaktivt undervisningsmateriale (kompas) med fire faser i 
designprocessen, forbered, forstå, formgiv og færdiggør. 

 Design to improve life challenge 2017:  http://challenge.designtoimprovelife.dk/ 
 

KIE-modellen - innovativ undervisning i folkeskolen. Kromann-Andersen, Ebbe og 
Irmelin Funch Jensen. (2009) Erhvervsskolernes Forlag. 

 Modellen er bygget om tre læringsrum, det kreative, det innovative og det 
entreprenante, med hver sine regler og formål. 

 
Håndværk og design, Læring, kreativitet og nyskabelse i skolen, Munch, Karin og 
Rachel Zachariiassen. Gyldendal (2014) 

 Idébog til lærere og pædagoger, dog uden færdige undervisningsforløb i faget 
håndværk og design. 

 
Design i folkeskolen 
http://www.trapholt.dk/media/81226/design_i_folkeskolen_bog__website_.pdf 
Kirsten Jensen, Trapholt, Gitte Stokholm Klausen, Lyshøjskolen Grith Rasmussen, 
Munkevængets Skole Lisbet Larsen, Kongsbjergskolen. 

 SkoletjenestenTrapholt 2013 
 
Forsøg med de praktisk musiske fag i Folkeskolen 
Rapport, Rambøll 2011 
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i2377/Forsoeg-med-praktiskemusiske-fag-i-
folkeskolen---Evaluering 
 
Kortlægning af de praktisk/ musiske fags status og vilkår i folkeskolen 
Rapport, Rambøll 2012 
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i2392/Kortlaegning-af-de-praktiskemusiske-fags-
status-og-vilkaar-i-folkeskolen 
 
Slöjda för livet.Om pedagogisk slöjd. 
Kajsa Borg og Lars Lindström (red) Lärarförbundets förlag (2008) 

 Antologi hvor en række førende svenske forskere og undervisere i slöjd 
argumenterer for fagets betydning i forhold til en alsidig uddannelse, der omfatter 
både " huvud, hjärta och hand". 

 
 
 
 
 


