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ÅRSPLAN  Håndværk og design 3.klasse. 
Der er sat 2-3 undervisningsgange af til hvert forløb. Imellem hvert forløb er der en pause, hvor der laves noget helt andet. Jeg har forslået en del 

ture, men det er blot forslag.  

 

Måned Forløb Færdig - 
hed 

Fler- 
fagligt 

Mål Materialer og 
værktøj 

Beskrivelse af forløb 

August Intro. 
Gå en tur og snak om 
træer og HD faget. 

  At lære 
eleverne at 
kende. 
At eleverne 
bliver 
introduceret til 
faget. 

 Gå en tur i skoven 
eller parken og kik på 
træer. Hvad 
kendetegner dem? 
Hvad bruges de til?  
Fortæl om hvor vigtge 
træer er og om hvad 
det bruges til i 
håndværk og design. 

August - 
september 

Vindspil 
 

 

Måle 
Save 
Binde 

Mate- 
matik 
Natur og 
teknologi 

At eleverne 
kan benytte en 
fukssvans 
korrekt.  
At eleverne 
kan måle 
korrekt. 
At eleverne 
kan binde 
knuder 

Små fukssvanse. 
Store skruer til at 
fjerne marven. 
Store linealer. 
Hyld, bambus eller 
japansk pileurt. 
Blyanter. 
Garn eller tyndt 
reb. 
Evt.: Snittekniv til 
afbarkning og/ 
eller dekoration. 
Perler. 

Save og opmåle 
grene der udhules. 
Sættes på snore der 
sættes på en 
tværgående pind.  
Pyntes evt. med 
perler. 
 
Differentiering: elever 
kan snitte et mønster i 
barken eller afbarke 
grenen helt.  
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September Gå en tur. Der 
behøver ikke være et 
mål med det.  

     

September 
- oktober 

Stofsaksen 
 

 

Klippe 
med 
stofskas 
Lime 
med 
flydende 
lim 

Billed- 
kunst 
 

Eleverne lærer 
at kende og 
navngive 
forskellen på 
papirs og 
stofsaks. 

En silhuet af et 
dyr/genstand 
printet på karton 
(som de evt. selv 
har lavet). 
Stofsakse 
Papirsakse 
Hobbylim, pensler,  
Bakker til lim, 
stofrester 
 

Hver elev får en 
(deres) silhuet hvortil 
der skal klippes stof, 
der limes på 
silhuetten ala 
patchwork. 

Oktober Gå en tur for at 
samle blade, der 
hjemme kan presses 
til det næste forløb.  

     

Oktober - 
november 

Stoftryk 
 

 

Trykke 
Designe 

 At eleverne 
lærer at der er 
forskel på at 
trykke på 
forskellige 
materialer 
At eleverne 
lærer at 
designe til en 
de kender  

Pensler 
Stofmaling 
Strygejern 
Bomuldsstof 
(viskestykker, net 
e.lign.) 
Pressede blade, 
grøntsager/frugt 
Paprør o.lign.  
 
 

Elever kan med fordel 
selv finde blade som 
presses mellem 
bøger, gangen inden 
der skal trykkes. Hvis 
der benyttes 
grøntsager, er disse 
skåret på forhånd. 
 
Ved borde deles 
elever om malingen, 
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men hver elev har 
deres eget stykke 
stof, som der trykkes 
på.  
 
Stoffet hænges til 
tørre på et tørrestativ 
og stryges når et er 
tørt. 

November Leg på legepladsen 
inden næste forløb 
igangsættes. 

     

November  
december 

Snittede julemus og 
blyanter 
 

 

Snitte 
 

Dansk 
Julefor 
tællinger 

At eleven lærer 
at benytte en 
snittekniv 
korrekt.  

Snitteknive, 
boremaskine og 
bor.  
Grene af hassel 
eller pil. 
Lædersnor, 
hobbylim. 
Evt. blyantsstifter. 

Op til jul snittes der 
mus med hale i 
lædersnor. 

Januar Har det sneet? Så gå 
ud og lav en 
snemand. Hvis ikke, 
så gå en tur og kik på 
træerne igen. 
Hvordan ser du ud 
nu, i forhold til sidst I 
kiggede på dem? 
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Januar - 
 februar 

Væve 

 

Væve 
 

At eleven lærer 
teknikken at 
væve. 
At eleven kan 
kende forskel 
på naturlige og 
kunstige 
materialer. 
At binde 
knuder. 

Paptallerkner 
Garnrester 
Sakse 

Vævning på rundt pap 
med forskellig 
garntyper. 

Februar Gå en tur igen, eller 
find på noget andet 
at gøre inden næste 
forløb. 

     

Februar -   
marts 

Metaltrådsmennesker 
 

 

Metal 
Design 

Dansk 
Person- 
karakteristik 

At eleven lærer 
at arbejde i 
metal.  
At eleven kan 
mærke forskel 
på garnet fra 
forløbet før og 
metaltråden.  

Tænger og sakse 
til metal.  
 
Metaltråd i 
forskellig tykkelse. 
 
Forme til et vikle 
metaltråde  om, 
for at få effekter.  

Metaltrådsmennesker 
med forskellige udtryk 
og personligheder 
skitseres og skabes 
derefter i tråde til 
ophæng. 

Marts Tag ud til vandet og 
”fisk” med fiskenet.  

     

Marts - 
april 

Pladefilt 
Gopler, fisk 
e.lign. 

Hånd- 
Syning. 
 

Natur og 
teknologi 
 

At eleverne 
lærer teknikken 
at sy i hånden 

Stofsakse 
Tallerkner (til at 
tegne rundt om) 

Elever udvælger en 
silhuet af en fisk, som 
skal tegnes over på 
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Binde  med 
tungesting. 
At eleverne 
lærer at 
benytte 
stofkridt. 
At binde 
knuder 

Stofkridt eller 
blyanter 
Pladefilt 
Knappenåle 
Tyndt garn 
Synåle med stort 
øje 

pladefilt, klippes med 
stofsaks, hæftes med 
knappenåle og syes 
med tungesting.  

April Ud og lege på 
legepladsen. 

     

April - maj Stringart 
Træer/fisk/blomster 
e.lign 
 

 

Måle 
Save 
Slibe 
Hamre 
Vikle 
Binde 
 

Matematik 
Natur og 
teknologi 

At eleverne 
lærer at 
opmåle på et 
stykke fyrretræ 
og at save 
korrekt og at 
slibe med 
sandpapir. 
At arbejde efter 
en 
arbejdstegning. 
At benytte en 
hammer 
korrekt. 
Binde knuder. 

Små fukssvanse, 
lang lineal, 
blyanter, hammer, 
små søm, eks. 
dykkere. 
Massive brædder, 
sandpapir i 
forskellige korn. 
Silhuet af 
træer/fisk/blomster 
e.lign.  
Frugtfarve, 
pensler 
Restegarn og 
sakse. 

I grupper saver 
eleverne hver deres 
bræt ud efter 
specifikke mål. Slibes 
med sandpapir og 
males med frugtfarve.  
Silhuet sættes på og 
søm hamres i, i 
kanten af silhuet. 
Garn vikles om søm. 

Maj Er træerne mon 
sprunget ud nu? Gå 
en tur og find ud af 
det. 
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Maj - juni Små både 

  

Save 
Slibe 
Måle 
Hånd- 
syning 
Samling
er 
Bore 
Designe 
 

Mate- 
matik 
 
Natur og 
teknologi 

At eleverne 
kan designe 
deres egne 
både ud fra 
allerede lærte 
færdigheder. 

Små fukssvanse. 
Synål, 
boremaskine. 
Rundt træ/ tyk 
gren i en blød 
træsort. Spørg 
evt. pedeller.  
Blomsterpind eller 
pil som mast.  
Pladefilt og tyk 
tråd. 

Et afsluttende forløb, 
hvor årets teknikker 
benyttes samlet. 

Juni - hvis 
der er tid til 
det.. 

Landart 
 

Kreativit
et 
 

Billed- 
kunst 
Dansk 

At eleverne 
lærer at 
benytte 
naturens 
materialer i et 
billede. 

 Skitser eks. personer i 
klassen. Personerne 
skal derefter skabes 
af naturlige materialer 
i skoven/på 
legepladsen. 

 


