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Resumé 
I dette bachelorprojekt undersøges det, hvordan håndværk & design kan bidrage til elevers almene 

dannelse og hvordan den kan begrundes og understøttes. Indledningsvist beskrives undersøgelsens 

socialkonstruktivistiske undersøgelsesmetode og empiriske afsæt i form af kvalitative interviews. 

Den teoretiske undersøgelse af problemformuleringen afsøger først hvad jeg i projektet forstår ved 

almen dannelse med hjælp fra teoretikere som Wolfgang Klafki og Gert Biesta. Dernæst udfoldes 

kreativitetsbegrebet og den kreative proces med et teoretisk afsæt i Lars Geer Hammershøj og Lene 

Tangaard.  

Med hjælp fra Lisa Fälling Andersens forskning analyseres fagene sløjd, håndarbejde og håndværk 

& designs fagformål fra slut 1800-tallet til nu. Denne analyse danner grundlag for en diskussion af 

fagets formål, praksisfaglighed og rolle i dag. Ud fra informanternes udtalelser og aktuel forskning 

fra Anne Kirketerp, introducerer projektet endnu et formål for faget.  

Herefter analyseres en almendidaktisk og to fagdidaktiske modellers anvendelsesmuligheder i at 

understøtte den almen dannende og kreative proces i håndværk & design. Med et 

socialkonstruktivistisk læringssyn vil jeg komme med handleforslag i form af et undervisningsforløb. 

Sidst vil jeg reflektere over valg og fravalg, eget ståsted og faglighed i faget. 

Projektet påstår at håndværk & design, ved rette planlagt undervisning, kan bidrage til elevers almene 

dannelse. Projektet bidrager til lærerprofessionen ved at pege på kvaliteter ved fordybelsen i den 

kreative proces. 
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”Idéen er inde i dit eget hoved, du har lavet den proces om det du har valgt.  

Læreren kan ikke vise dig præcis hvordan du skal gøre, det må man selv finde ud af.” 

 

Elev i håndværk & design 6. klasse 
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1 Indledning 
Siden jeg startede på læreruddannelsen, har jeg fulgt diskussionen om dannelse, og er studset over at 

begrebet ofte tager afsæt i boglig viden og at de verbalsproglige og kognitive kompetencer synes at 

være dominerende. Måske glemmer man at dannelse også kan ske i en mere taktil, indlevende og 

skabende proces? Med håndværk og design som undervisningsfag, har jeg været optaget af, på hvilke 

måder man kan undersøge og arbejde med dannelse indenfor netop dette fagområde i skolen. 

 

”Boglige og praktiske evner er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. De skal gå hånd i hånd i 

folkeskolen, og med aftalens initiativer vil eleverne fremover blive udfordret uanset om de er gode 

med hovedet, hænderne eller begge dele. Mere konstruktion, teknik, service og materialer skal tænde 

elevernes håndværker- og skaberdrømme” (Undervisningsministeriet, 2018) udtalte daværende 

undervisningsminister Merete Riisager udtalte, efter oprettelsen af faget. Faget skal altså få elevernes 

øjne op for det praktiske og kreative arbejde. Men hvordan oplever eleverne faget i deres skolegang? 

Hvordan forstår lærerne deres opgave i faget? Jeg blev motiveret for, og nysgerrig på, om der findes 

argumentation for hvordan dette fag ville kunne bidrage til elevers dannelse undervejs? Da jeg ikke 

kunne finde en bredde af undersøgelser, fandt jeg det kun mere relevant og aktuelt at undersøge 

nærmere.   

En anden motivation for at undersøge fagets muligheder, er i høj grad personligt forankret. Jeg 

oplever at det er meget nydelsesfuldt, på trods af udfordringer og forhindringer undervejs, at lave 

håndarbejde og generelt at arbejde med mine hænder. Et solidt placeret citat i dannelsesdiskussionen 

fra K. E. Løgstrup lyder: "Mens vi bakser med opgaven, udvikles den karakter, der betinger løsningen 

af den”. Som kommende lærer i håndværk og design er det interessant at undersøge og udvide min 

forståelse af dannelsesbegrebet og undersøge hvad det er, netop håndværk & design kan bidrage med 

i et dannelsesperspektiv.  

 

1.1 Problemformulering  

Hvilke muligheder har håndværk og design for at bidrage til elevers almene dannelse,  

og hvordan kan disse muligheder begrundes og understøttes i praksis? 
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2 Metode 
I dette afsnit præsenteres først projektets videnskabsteoretiske fundament i en gennemgang af 

opgaven, hvorefter de konkrete empiriske undersøgelser beskrives, dokumenteres og kritiseres. 

 

2.1 Et videnskabsteoretisk grundlag og læsevejledning 

Projektets inddeling tager sit udgangspunkt i det kontinentale projektsyn, hvor jeg med udgangspunkt 

i teori, undersøger fænomener og temaer, der vil udgøre analysekategorierne til bearbejdning af min 

empiri. Jeg arbejder deduktivt. For at besvare min problemformulering, vil jeg undersøge diskursen 

omkring begreberne kreativitet, nytte og dannelse i faget håndværk & design (herefter HD), 

sammenstille dem med empiri og komme med konkrete bud på et handletiltag. Denne opgave kan 

inddeles i fire dele, som jeg kort vil opridse her: 

 

I første del vil jeg redegøre for dannelsesbegrebet med udgangspunkt i dannelsespædagog og 

didaktiker Wolfgang Klafkis teori om kritisk konstruktiv didaktik og den hollandske 

uddannelsestænker professor Gert Biestas teori om folkeskolens formål. Disse redegørelser vil danne 

grundlag for en analyse i opgavens tredje del. 

 

Anden del indeholder en introduktion til kreativitetsbegrebet. Herefter idéhistoriker Lars Geers 

Hammershøjs tanker om lighederne mellem den kreative- og dannende proces. Disse tanker 

analyseres i fagets formålsparagraf og læseplan. Hernæst vil jeg, med udgangspunkt i min empiri, 

diskutere hvilken plads kreativiteten skal have i HD. 

 

Tredje del indeholder først et kort historisk oprids over fagenes/fagets indhold og berettigelse i den 

danske folkeskole fra slut 1800-tallet til nu. Med afsæt i Lisa Fälling Andersens, adjunkt ved 

Københavns Professionshøjskole Ph.D., og professor på Det humanistiske fakultet på Aalborg 

Universitet og Mie Buhls artikel Praksisfaglighed - til nytte eller dannelse? vil jeg analysere den 

skiftende politiske diskurs om nytte og dannelse i politiske aftalepapirer og fagets formål gennem 

tiden. Med samme afsæt vil jeg med et didaktisk blik se på Lene Tanggaards, Rektor på Designskolen 

i Kolding og professor ved Aalborg universitet, forståelse af begrebet praksisfaglighed, til at 

analysere min egen empiri og til at pege ind i virkelighedens praksisfaglighed. Blikket løftes for andre 

argumenter for fagets berettigelse. Her vil jeg introducere psykologen Anne Kirketerps Ph.D. om 

sundhedsfremmende effekter ved fordybelse i håndarbejde og præsentere et nyt formål for faget. 
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Fjerde og sidste del fokuserer på hvordan den almene dannelse, den kritisk konstruktive didaktik, kan 

fremmes i HD. Her introduceres en model, didaktisk intentionel planlægning. Jeg vil analysere tre 

didaktiske modellers anvendelsesmuligheder, og om de i sig selv udtrykker et mål med faget.  

Med et socialkonstruktivistisk læringssyn (Schmidt, 2021) og med afsæt i Klafkis forståelse af 

dannelsesbegrebet, fagets formål og en didaktisk model, vil jeg komme med handleforslag i form af 

et undervisningsforløb. Sidst vil jeg reflektere over valg og fravalg, eget ståsted og faglighed i faget. 

 

2.2 Præsentation af empiri 

Indsamlingen og analysen af empirien er med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske 

undersøgelsesmetode. Med denne metode ønsker jeg at undersøge hvordan elever, lærere og formand 

for Den faglige forening håndværk & design (herefter Formanden), oplever HD og hvordan deres 

sprog og diskursive praksisser konstruerer og former den undervisning de indgår på hver deres niveau 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 35). Det empiriske undersøgelsesfelt består af syv anonymiserende 

interviewede informanter, som repræsenterer dem der udtænker fagets formål, dem der udøver faget 

og dem der undergår faget. Det skal nævnes at jeg havde til hensigt at foretage deltagende 

observationer, hvilket desværre ikke lod sig gøre på grund af covid-19. De metodiske overvejelser 

der lå bag denne hensigt er uddybet sidst i dette afsnit. 

 

2.2.1 To kvalitative fokusgruppeinterviews 

Denne form for forskningsinterview er valgt for at skabe en permissiv atmosfære, hvor emnet skal 

belyses fra forskellige synspunkter, frem for at nå til enighed om et bestemt svar. Metoden giver altså 

mulighed for undervejs at åbne samtalen op i forhold til de svar, som interviewpersonerne responderer 

med, og derved få så nuanceret et interview som muligt og måske nogle aspekter, som man på forhånd 

ikke havde overvejet. Dette bevirker, at den hypotese jeg på forhånd måtte have, ikke kommer til at 

dominere interviewet, og at det derved bliver mere troværdigt. Empirien vil altså i større grad afspejle 

virkeligheden for interviewpersonerne, frem for at afspejle egne intentioner med interviewet. Dette 

gør sig ligeledes gældende i mit interview af formanden Irene. 

Mit fokusgruppeinterview af tre elever i 6. klasse er en semistruktureret samtale, fordi sproget er en 

konstruktion af virkeligheden som det tydeliggøres her (Schmidt, 2021). De tre elever kalder jeg 

Viggo, Mette og Berta, og er udvalgt fordi jeg mener de kan repræsentere klassens bredde i faglige 

interesser og deltagelse i undervisningen. Jeg har forsøgt at tage højde for det skæve magtforhold ved 
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at stille åbne og konkrete spørgsmål, ikke at blive associeret med deres klasselærer og tydeliggøre at 

der ikke er rigtige og forkerte svar på mine spørgsmål, men at jeg er interesseret i at høre deres egne 

tanker. Jeg foretog interviewet i deres naturlige omgivelser i et klasselokale på deres skole, da det var 

vigtigt for mig at fremme deres tryghed, så vi kunne have en afslappet og uformel samtale i deres 

hjemmevante rammer  (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 200). 

Herefter interviewer jeg fire lærere der alle er uddannet i og underviser i HD i folkeskolen, dem kalder 

jeg Karen, Mille, Sara og Fie. Deres undervisning repræsenterer HD på alle klassetrin, herunder 

valgfag i udskolingen. Begge interviews er baseret på en interviewguide (Bilag 1 & 2) og på de 7 

faser af en interviewundersøgelse (Ibid., s. 151-169). 

 

2.2.2 Et kvalitativt semistruktureret interview 

Sidste informant er Irene Egeskov Andersen, formanden for Den faglige forening håndværk & design. 

Målet med dette interview er at undersøge hvordan hun og foreningen i deres virke forholder sig til 

diskussionen om fagets nytte og dannelse, fordybelse og fagets praksisfaglighed. Interviewet med 

formanden er foretaget online, og er ligeledes gennemført som et semistruktureret interview baseret 

på en interviewguide (Bilag 3) og på de 7 faser af en interviewundersøgelse (Ibid.). 

 

2.2.3 Den deltagende observation 

Det var, som sagt, min hensigt at observere undervisning af HD i samme 6. klasse. På grund af corona 

lod det sig ikke gøre alligevel. Deltagende observation kunne give mig et kvalitativt indtryk af, 

hvorledes både dannelsen og kreativiteten kommer til udtryk i undervisningen. Logbogsnotater ville 

kunne udtrykke en autoetnografisk umiddelbarhed i beskrivelserne. En åben form for empiri, som 

giver mulighed for, at jeg opdager ting jeg ikke havde idé om, og den giver adgang til viden, ikke 

blot om mig selv, men også om elevernes adfærd og handlinger. Handlinger der ikke nødvendigvis 

er knyttet til sproget, men måske mere til sanserne. Konsekvensen af ikke at have observeret, er at 

dette projekt udelukkende hviler på empiri baseret på interviews, således har jeg kun belæg for at 

udtale mig om informanternes holdninger og ikke handlinger. 

 

2.2.4 Anvendt forskning 

Når jeg i nærværende projekt ønsker at undersøge, hvordan håndarbejde, sløjd og HD har fyldt i den 

danske skole er det ud fra Lisa Fälling Andersens Ph.D.: Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og 

design – En kulturanalytisk, didaktisk og materiel undersøgelse af etablerings- og 
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forandringsprocesser i fag og fagdidaktik (Andersen, 2020). Hendes forskning, som for mig bekendt 

er den eneste inden for dette emne, undersøger hvordan tilblivelsesprocessen fra håndarbejde og 

sløjdfagene til HD-faget i folkeskolen har fundet sted. Derefter hvordan fag og didaktik både skabes 

og udvikles i fagets undervisningspraksis, med eleverne, læreren og fagets materialitet som centrale 

deltagere. Men også hvordan tilblivelsen af faget står i relation til og bliver påvirket af 

samfundsmæssige og statslige strukturer, politikker og pædagogikker, samt af fortidens kulturelt 

bestemte måder at praktisere fagene sløjd og håndarbejde på. Hendes forskningsprojekt peger i den 

grad ind i projektets genstandsfelt, og som jeg derfor står på skuldrene af. 

 

Ved introduktionen af et nyt formål for faget HD, argumenterer jeg med afsæt i Psykologen Anne 

Kirketerps Ph.D. om sundhedsfremmende effekter ved fordybelse i håndarbejde (Kirketerp, 2020). 

Hun er, foruden at være Ph.D. i psykologi, uddannet kunsthåndværker og håndarbejdslærer fra Skals 

Håndarbejdsseminarium med vævning og strik som hovedfag. Hendes forskning er ikke 

banebrydende, men har ikke før været undersøgt og formuleret på dansk. Ved at udfolde teorier og 

internationale videnskabelige undersøgelser, belyser hun hvorfor craft er sundt for menneskets 

mentale og fysiske helbred i en samlet model. 

 

2.2.5 Formålsparagraffer og skolelove 

Med hjælp fra Andersens gennemgang af fagets tilblivelse, har jeg fundet de originale tekster fra 

skolelove og aftalepapirer. Ud fra dem kunne jeg selv foretage analyse og udlede hensigter og formål 

for faget. Der er henvist til den originale kilde, alle de steder de bliver brugt. 

 

2.2.6 Kodning 

For at kunne sammenholde forskning, kvalitative data, og forskellige bestemmelser for fagets formål 

gennem tiden med teori, har jeg efterbehandlet min indsamlede empiri ved at kode det (Aarhus 

universitet, 2021). Kodningen er foretaget af flere omgange og har undervejs skærpet antal af koder 

og temaernes relevans. 

 

2.2.7 Refleksioner over valg af videnskabsteoretisk ståsted 

I udvælgelsen af respondenter, vedlagte interviewguides og valget af analysemetode, mener jeg at 

replicerbarheden er høj, idét at undersøgelsen ikke er særlig kompliceret. Man ville nemt kunne finde 

lignende respondenter og foretage samme undersøgelse (Aarhus universitet, 2021). Dog er 
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generaliserbarheden lav, det er nemlig ikke sikkert at en replikation af undersøgelsen, ville nå frem 

til samme konklusion. Ved kvalitative interviewstudier er svarene afhængige af de enkelte 

respondenter, hvilket kan være en svaghed da man på den baggrund ikke kan sige noget 

generaliserbart. Omvendt giver fænomenologien og den kvalitative metode os muligheden for netop 

at forstå én virkelighed i dybden (Ibid.). 

 

3 Teori om dannelse og uddannelsens formål 
Dannelsesbegrebet er sammensat og dynamisk. Mange taler om det, alle synes at gå ind for det, men 

det er ofte uklart hvad der menes med det (Mortensen, 2018). I arbejdet med dette projekt, har jeg 

undersøgt forskellige forståelser af begrebet dannelse, og er indenfor dannelsesdiskussionen i skolen 

blevet opmærksom på især to forskellige positioner og brug af begrebet. En politisk-administrativ og 

en pædagogisk faglig position. Den politisk-administrative forståelse af dannelse, vil danne grundlag 

for diskussion senere i denne opgave. Med udgangspunkt i tre pædagogiske tænkere, vil jeg udfolde 

den pædagogisk faglige position mere indgående. 

 

3.1 En politisk-administrativ forståelse af dannelse 

Siden undervisningen blev sat i system med Danmarks første skolelov i 1814, har der været aktiviteter 

i skolen der skulle give eleverne praktiske færdigheder centreret om menneskers funktionsduelighed 

(Ibid.). Tegnefærdigheder til tegning af objekter af relevans for erhverv som murer, tømrer, smed, 

osv. Fællessang som disciplinering af tanke og handling for kirke og fædreland. Alle aktiviteterne 

havde en plads i uddannelsen af børn, og perspektivet var nytte (Buhl, 2020 nr. 3).”Folkeskolens 

formålsparagraf er samfundets trosbekendelse til fælles værdier” (Pedersen, 2011, s. 170). I skolen 

former vi den fremtid vi ønsker, med afsæt i de værdier vi mener er vigtige og ud fra antagelser om, 

hvad arbejdsmarkedet kommer til at få brug for (Boelt, Jørgensen, & Littauer, 2020, s. 20). Skiftet 

fra velfærdsstat til konkurrencestatens menneskesyn begyndte i 1990’erne og betegner den periode 

vi befinder os i nu. Folkeskolen blev en del af den samfundsøkonomiske forestilling om at man kan 

gøre den til redskab for økonomisk konkurrenceevne. Det bliver altså specificeret at skolen også har 

det formål at uddanne og danne eleverne til arbejde og til arbejdslivet (Ibid., s. 188). Det er denne 

forståelse der senere vil ligge i begrebet nytte. 
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3.2 En pædagogisk faglig forståelse af dannelse 

Dannelsestænkningen er centreret om menneskers livsduelighed (Mortensen, 2018). Dannelse er 

aldrig en individualistisk proces, men altid spændt ud mellem individualitet og fællesskab. I mødet 

med verden overskrider man sig selv, for at blive sig selv. ”Barnet åbner sig for verden, og verden 

åbner sig for barnet” som Klafki kalder den gensidige åbning (Ibid., s. 10). Jeg finder ham 

interessant, fordi han i sin kritisk konstruktive didaktik arbejder med det tredje der sker, når to 

forskellige elementer mødes (Meyer & Werner, 2006). 

 

Klafkis dannelsesteori tager udgangspunkt i en kobling af materiale og formale dannelsesteorier. På 

den ene side skal eleverne tilegne sig et givent stof og indhold, f.eks. begreber i skolen, heri ses den 

materialedannelse. Samtidig med det skal eleverne gøre det til deres eget, i en refleksion over det 

lærte og hvordan det kan bruges fremadrettet, heri ses den formale dannelse (Klafki, 2001, s. 15). 

Kategoriale indsigter og erfaringer begrænser sig ikke kun til boglige fag eller det rent kognitive. Det 

er muligt at identificere kropslige erfaringer, æstetiske, etiske, eksistentielle kategorier i alle fag. 

Herunder i HD (Graf, 2018, s. 65). Elever skal altså frigøres og aktivere deres konfrontation med det 

almene, så de kan forstå og forme den historiske samtid og fremtiden i fri selvbestemmelse. De skal 

forholde sig (Klafki, 2001, s. 122). Det er denne forståelse og Klafkis konstruktive didaktik der senere 

i opgaven vil ligge i begrebet almen dannelse. 

 

3.3 Klafkis kritisk konstruktive didaktik 
Selvbestemmelse handler om at danne egne holdninger på fornuftens grund, og at have mod til at 

forsvare dem. Man behøver uddannelse for at kunne forme sit eget liv ved at kende til historisk-

samfundsmæssige betingelser, og ville videreudvikle dem til det bedre. Her kommer det kategoriske 

imperativ: Du bør handle sådan, at princippet for din handling kan gøres til almen lov for alle (Klafki, 

2001). 

 Medbestemmelse handler om at de fleste beslutninger træffes i fællesskab. Her skal 

flere selvbestemmelser stå sin prøve i fælles beslutning. Det er et demokratisk funderet sigte om at 

videreudvikle samfundet, mindske krig og uretfærdighed. Disse dannelsesmål hænger sammen med 

hvilket konkret indhold der bliver præsenteret i skolen. 

 Solidaritet handler ikke om at være solidarisk med alle og enhver. Men på baggrund af 

de to førstnævnte evner, er det uetisk kun at kræve selv- og medbestemmelse for sig selv og være 

ligeglad med andre. Den etiske fordring er også at gøre en indsats for at samarbejde med andre 
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grupper og mennesker. Igen hænger det uløseligt sammen med skolens indhold og arbejdsformer 

(Graf, 2018). 

 

Evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet opnås gennem samspil mellem det 

almenes medium og alsidighed i grunddimensioner. Det almenes medium er den materialedannelse, 

og dækker over undervisningens indhold, som skal tage afsæt i universelle problemstillinger, også 

kaldet epoketypiske nøgleproblemer. Alsidighed i grunddimensioner er den formale dannelse, og 

dækker over menneskelige interesser, evner, kognitive muligheder, produktion, mm. 

Ifølge Klafki sker almen dannelse når undervisningen skaber holdninger, færdigheder og 

kompetencer, der rækker udover både de store epoketypiske nøgleproblemer og elevens egne 

interesser og evner. Her opstår evne og vilje til at kritisere og argumentere, tænke i nye sammenhænge 

og at være åben for nye erfaringer og en udvikling af empati (Meyer & Werner, 2006, s. 195). 

Med andre ord, ifølge Hammershøj, forstår vi altså dannelse ved, at det adskiller sig fra uddannelse. 

Dannelsen angår ikke viden eller evner, men derimod elevens forholdemåde. Dannelse kan defineres 

som den enkeltes måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på. Dannelsesprocesser handler 

dermed om at ændre elevens forholdelsesmåde (Iskov & Tange, 2018, s. 170). 

 

3.4 Biesta om uddannelsens svaghed 
Jeg vil nu introducere Gert Biestas eksistenspædagogik om at skabe livsduelige mennesker der kan 

begå sig i det 21. århundrede. 

 

3.4.1 Hvad er folkeskolens formål? 

Ifølge Biesta må undervisning distancere sig fra økonomiske nyttebetragtninger og sociologiske 

tredjepersonsperspektiver, og i langt højere grad fokusere på mere eksistentielle spørgsmål om 

subjektets åbne tilblivelse. Et menneske må først og fremmest blive til nogen, og ikke blot til noget 

(Morsing, 2017, s. 115). 

I hans foredrag på UCL i efteråret 2018, begrundede han sin eksistenspædagogik med 

at undervisningen ikke bør være indholds- og curriculumcentreret, heller ikke mål- og elevcentreret, 

men derimod verdenscentreret. I denne verdenscentrerede pædagogik fokuserer Biesta på det han 

kalder subjectification, socialisation og qualification. I denne subjectification mener han at skolen 

har en udfordring, og at undervisningen er alt for distanceret fra elevernes kroppe og sanser. 
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Disse tre domæner står både selvstændigt og er indbyrdes afhængige. Qualification dækker over 

uddannelsens opgave i at forberede eleverne til arbejdsstyrken, og at give viden og færdigheder, så 

man kan blive en kompetent medborger og deltager i den globale konkurrence. Som en del af 

arbejdsstyrken og som medborger indgår man også i bestemte sociale, kulturelle og politiske ordener. 

Derfor taler han også om socialisation som et domæne i folkeskolens uddannelse og som en proces 

der handler om individet der bevæger sig ind i samfundet (Ibid., s. 24). Overfor socialisation står 

subjectification, som handler om individet som spørger til hvordan er jeg og hvordan skal jeg være 

til? Subjectification er forudsætningen for at forholde sig til verden og kunne gøre nye begyndelser, 

altså at man ikke er fuldstændigt determineret af eksisterende ordener og traditioner (Biesta, 2014, s. 

35). 

Biesta mener at skolens hovedopgave er at gøre børn til livsduelige mennesker og at domænet 

subjectification skal fylde mest. Faglige færdigheder er også vigtige, men de bør være underordnet 

det egentlige formål: livsdueligheden (Morsing, 2017, s. 23). Biesta accepterer ikke 

konkurrencestaten som et vilkår, faktisk ønsker han at gøre op med denne uddannelsespolitiske og 

pædagogiske tænkning (Ibid., s. 14). Hans uddannelsesmæssige tilgang er dialogisk og foregår 

mellem eleven og den anden og det andet. Dette er en langsom, vanskelig og risikobetonet tilgang, 

fordi man ikke på forhånd kender output af dialogen (Biesta, 2014, s. 18). 

Biesta opfordrer til at inddrage kunsten i alle former i undervisningen, hvor det kan lade sig gøre, 

fordi der her opstår et vigtigt møde med verden ud fra det tankevækkende spørgsmål hvad vil dette 

billede, denne roman eller dette kunstværk med mig? Det er sådanne spørgsmål, hvor man egentlig 

ikke fortolker eller analyserer for at forstå en faglighed, men hvor man helt enkelt bliver udfordret 

med hensyn til, hvad det vil sige at være menneske. 

 

3.5 Det 21. århundredes kompetencer 

Et andet perspektiv på uddannelsens formål kommer i form af det 21. århundredes kompetencer. Her 

skal eleverne udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at begå sig i det senmoderne samfund 

(Graf, 2018). Det 21. århundredes kompetencer bruges bredt og udlægges lidt forskelligt, men 

grundlæggende er der enighed i at man taler om Learning skills’ fire C’er (CFU, 2021). 
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De 4 C’er giver ikke 

bud på hvad 

undervisningen skal 

indeholde, men 

anlægger retning for 

formål og metoder i 

aktiviteten. Man kan 

være kritisk og 

spørge hvem der står bag formuleringen af disse færdigheder. Kan de påvirke vores folkeskoles 

dagsorden i en retning der tilgodeser dem? De er relevante at nævne, fordi de bliver brugt på landets 

UC’er, blandt uddannelseskonsulenter og i den offentlige diskussion om folkeskolens og HD’s 

formål. 

4 Kreativitetsbegrebet – en introduktion og analyse 
I dette afsnit vil jeg afklare begrebet kreativitet, sammenholde den kreative og dannende proces og 

sidst analysere HD’s formål og læseplan med henblik på at diskutere kreativitetens plads i 

undervisningen (Børne- og undervisningsministeriet, 2019). 

 

4.1 Hvad er kreativitet? 

I den tidlige kreativitetsforskning var kreativitet forbundet med en guddommelig inspiration, og i det 

antikke Grækenland var muserne det metaforiske billede på kilden til sand skabelse og kreativitet.  

I Renæssancen blev kreativitet forstået som et biologisk og arveligt fænomen. Fælles for alle 

forståelser var, at kreativitet var et individuelt anliggende (Tanggaard, 2016, s. 43). Den tilgang 

fortsætter i dag, når vi fokuserer på sammenhænge mellem intelligens og kreativitet, personlighed og 

tænkestile. En bredt anerkendt definition på kreativitet lyder: "Kreativitet handler om at skabe noget, 

der på en gang er nyt og brugbart eller værdifuldt." (Hammershøj, 2012, s. 31). Lene Tanggaard 

definerer kreativitet således: ”Fornyelse, der gør en praksis bedre, mere effektiv og bæredygtig” 

(Tanggaard, 2010, s. 13). Forskellen på disse to definitioner er, at Hammershøj lægger vægt på at det 

nye i idéen, mens Tanggaard fastholder at det nye er en fornyelse af noget allerede eksisterende. 

Kreativitet er altså ikke et radikalt brud med det eksisterende eller at få en helt ny idé der kommer ud 

af det blå (Ibid.). 
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4.2 Hammershøj om den kreative og dannende proces 

Ifølge Hammershøj er den kreative proces konstitueret af sanselighed. Den kreative proces er derfor 

mere vanskelig at afklare begrebsligt, da sanselighed per definition udgøres af en mangfoldighed af 

indtryk. For at forstå den kreative proces må man forstå, hvad sanselighed er i forhold til kreativitet:  

• Kreativitet er som proces konstitueret af sanselighed. 

• Kreativitet er en dannelsesproblematik, da dannelse implicerer en overskridelses- og 

smagsafgørende problematik. 

• Der er den samme type af sanselig overskridelseskraft og afgørelseskraft på spil i 

dannelsesproces som i den kreative proces (Hammershøj, 2012, s. 33). 

 

Dannelsen af personligheden er resultatet af dannelsesprocessen, forstået på den måde at man har 

opdaget nye måder at være i verden på. Dannelsen sker ved at eleven gør sig erfaringer, og betyder 

at ens forventningshorisont forskubbes og at ens perspektiv på verden forrykkes, eller at ens 

forholdelsesmåde forandres. Man kunne hævde at Klafkis kritisk konstruktive teori arbejder med det 

samme tredje der sker, når to forskellige elementer mødes og eleven får nye kategoriale indsigter 

(Graf, 2018, s. 65). 

Biesta er enig med Hammershøj, og han hævder at uddannelse kan være en kreativ handling i sig 

selv, fordi der skabes nye forståelser af begreber i verden, og at uddannelse bidrager til skabelsen af 

menneskelig subjektivitet (Biesta, 2014, s. 27). Biesta kritiserer dog skolen for ikke at prioritere 

kreative opgaver, der netop kalder på elevernes egen stillingtagen, smagsbedømmelse og forholden 

sig. 

 

4.3 Analyse af og diskussion om kreativitetens plads i HD 

I det følgende vil jeg sammenholde holdninger fra projektets informanter om hvilken plads 

kreativiteten har, med formål for faget. 

 

I fagets formål stk. 2 står der: ”Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære 

at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant 

tilgang fremmes” (Børne- og undervisningsministeriet, 2019, s. 17). Generelt finder kreativitet som 

begreb sin plads, i fagets formelle læseplan, blandt innovation og entreprenørskab i designprocessen. 

Kreativiteten skal udfolde sig i udtænkningen af en idé. 
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At få idéer til designs i HD kan Mette fra 6. klasse godt kan lide: ”At man selv må bestemme hvad 

man vil lave! Man får lov at bruge sin hjerne, altså… Det kan jeg godt lide, selvom det er svært.” 

(Bilag 1, 03:13). Hun siger også at det er svært at udføre sin kreative idé, og udfordringen i at hun 

selv skal udtænke udførelsen: ”Det er inde i dit eget hoved, du har lavet den proces, om det du har 

valgt. Så læreren kan ikke vise dig præcis hvordan du skal gøre” (Mette, Bilag 1, 07:40). 

Formanden og Sara, som underviser i HD, er enige om at kreativitet skal og kan læres: ”De vil meget 

gerne videre og lave noget nyt hele tiden. Det er svært for dem at være i processen. Kreativiteten tror 

jeg er noget de skal lære. Man kan sige at benspænd er jo altid godt” (Sara, Bilag 2, 09.35) og ”Vi 

skal lære eleverne kreativitet. Forstået på den måde at vi skal give den modet til at prøve en anden 

vej til en løsning” (Irene, Bilag 3, 04:20) og ”Man skaber jo ikke noget kreativt ved at sige at nu skal 

I lave den her bordskåner, og den skal se sådan her ud.” (Karen, Bilag 2, 08.35).  

Dog siger Tanggaard at man heller ikke kan være kreativ, hvis man ikke har en viden, man kan være 

kreativ ud fra (Tanggaard, 2020 nr. 3). Formanden pointerer vigtigheden af at insistere på at 

introducere forskellige områder i HD: ”Nogle elever spørger om de gerne må nøjes med at være inde 

i sløjdlokalet. Så svarer jeg nej, for de skal også introduceres for det andet. De skal præsenteres for 

begge steder og have basisværktøjer begge steder.” (Irene, Bilag 3, 07:10). Hun ønsker at eleverne 

skal kende til flere basisværktøjer og håndværk, fordi det giver dem mere viden at være kreative ud 

fra. For som hun selv slutter af: ”Hvis man ikke har den der fornemmelse selv for hvad der kan lade 

sig gøre, så kan det være svært at udtænke noget” (Irene, Bilag 3, 14:40). 

Karen, som underviser i HD, synes ikke at der er plads, tid eller rum for kreativ fordybelse: ”Jeg ville 

ønske at de kreative fag fyldte noget mere, så man rent faktisk har tid til at fordybe sig og udvikle sig. 

Så man kan lære nogle teknikker og noget basic, man rent faktisk kan fordybe sig med. I stedet for at 

det hele tiden bliver sådan noget jabben.” (Karen, Bilag 2, 28:25). Hvad fordybelsen kan betyde for 

eleverne, vil jeg komme ind på senere i min opgave. 

 

For at samle op, kan man sige at både elever, lærere og formand er enige om vigtigheden af kreativitet 

i undervisningen. For eleverne syntes det netop at være det særlige ved HD, og noget de rigtig godt 

kan lide. Læreren mener også at der skal være plads til kreativitet, men mener ikke at rammerne 

understøtter. Sidst understreger formanden at det næsten er alfa og omega, at eleverne lærer at være 

kreative. Det besynderlige er måske nok, at ingen af informanterne nævner begrebet sammen med 

innovation og entreprenørskab. De syntes alle at forbinde kreativitet som en nødvendig og 

nydelsesfuld proces at være i, hvis altså betingelserne er der for det. 
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5 Sløjd, håndarbejde og nu håndværk & design 
Skolens formelle dannelses- og formålsbestemmelse repræsenterer betingelser i lærerens arbejde. 

Heraf fremgår det, hvilke værdimæssige og normative strømninger der ved lov er gældende i denne 

kontekst og tid (Iskov & Tange, 2018, s. 176). Jeg finder det er interessant at undersøge hvilke 

dannelsesidéer og formål der har været i fagene gennem historien, for at blive klogere på fagets plads 

nu og i fremtiden. 

 

5.1 Historisk oprids over fagenes formål i den danske folkeskole fra slut 1800-tallet til nu 

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for intentioner og formål der har været for fagene/faget. 

Velvidende at der kan være forskel på hvad der står i lovtekster, og hvad der udspiller sig i praksis. 

Efter hver tidsperiode vil jeg med Klafki, Biesta, Tanggaard og Hammershøj analysere og forstå 

periodens politiske og pædagogisk faglige forståelse af dannelse og hvordan den forholder sig til 

kreativitet. 

 

5.1.1 Danmarks første skolelov i 1814 og Skoleloven i 1937 

Øvelsesstykker af sirligt broderede klude og årsudstillinger med typer af træsamlinger og fuglehuse, 

repræsenterer en tid der prioriterer karakteropdragelse. I 1814 var undervisningen præget af 

aktiviteter der skulle disciplinere til tålmodighed, flid og nøjagtighed (Andersen, 2020, s. 113). 

 
Skoleloven i 1937 gjorde sløjd og håndarbejde til obligatoriske fag i alle skoleordninger (Andersen, 

2020, s. 110). Det praktiske grove arbejde for drenge i sløjdfaget og husflid for piger i håndarbejde 

(Ibid., s. 112). 
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5.1.2 Analyse 

Denne dannelse til nytte lå tidligere i hjemmet, men nu påtog skolen sig en rolle i den pædagogiske 

opgave der lå i at klargøre eleverne til deres fremtidige liv (Buhl, 2020 nr. 3, s. 5). Man kan 

argumentere for at både fagligheden som husmor og håndværker i hjem og erhverv, og det manuelle- 

og almendannende bidrag i skolen, blev anderkendt statsligt (Andersen, 2020, s. 112). 

 

Denne periodes undervisning fokuserede på elevernes tålmodighed, flid, fordybelse og nøjagtighed. 

Det taler ind i Klafkis begreb om den formale dannelse. Det andet fokus på at give kundskaber og 

færdigheder der er nødvendige for at kunne begå sig i, og bidrage til, samfundet, taler ind i den 

materialedannelse (Klafki, 2001). Med Biestas ord understøtter denne periodes indhold primært 

elevernes qualification og ikke meget subjectification (Biesta, 2014). Fokus er på viden, evner, 

færdigheder, mål og resultat. 

Det store fokus på den materialedannelse og qualification syntes at være uden afsæt i epoketypiske 

nøgleproblemer, og rækker heller ikke ind i elevernes egne interesser eller evner (Klafki, 2001). Der 

er ikke plads til selvbestemmelse eller medbestemmelse hverken i valg af materialer, udførelse eller 

det færdige design (Klafki, 2001) (Tanggaard, 2016). 

I forhold til kreativitetens plads er der ikke umiddelbart plads til fornyelse i reproduktionen af klude 

og fuglehuse. Der er stort fokus på traditioner og fag, men ingen plads til eksperimenter og fuskeri 

(Tanggaard, 2010). 

 

5.1.3 Den Blå Betænkning i 1960 og skolereformen i 1975 

Syning af forklæde og sypose i håndarbejdsfaget, og en nøje høvlet og fremstillet bakke af træ i sløjd 

kunne repræsentere denne tid. Som elev kunne man nu have større indflydelse på f.eks. farver, 

lommers størrelse eller bakkens mål (Buhl, 2020 nr. 3, s. 5). 

I Lov om folkeskolen fra 26. juni 1975 står der: ”§ 4. Undervisningen i den 9-årige grundskole 

omfatter for alle elever: 1) dansk, regning/ matematik og idræt på alle klassetrin, …  5) håndarbejde, 

sløjd og hjemkundskab på henholdsvis 4., 5. og 6. klassetrin.” Undervisningen er nu både for piger 

og drenge. 
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5.1.4 Analyse 

Som beskrevet i eksemplet med forklædet, bliver elevernes individuelle læreproces og 

medbestemmelse mere central i vejledningerne for fagene. Tiden manifesterede de 

reformpædagogisk inspirerede forandringer i begge fag, hvilket kan ses i formuleringen harmoniske, 

lykkelige og gode mennesker (Andersen, 2020, s. 137). Den bekendtgør altså et skifte fra entydigt 

nytteperspektiv frem mod en betoning af et alment dannelsesperspektiv. Disciplin og materialers 

funktion ansås nu i højere grad som et middel til dannelse. 

Både i sløjd og håndarbejde er der tidlige tegn på det 21. århundredes kompetencer. Creativity og 

critical thinking er prioriteret, idét der er fokus på at danne demokratiske, kreative borgere, der 

selvstændigt kan vælge mellem flere alternativer, som forbruger, familiemenneske eller 

samfundsborger. 

Den dialogiske tilgang åbner op for en mere risikobetonet undervisning, hvilket kan lede til nybrud 

og idéer. Nogle lærere, herunder Bent Illum, mente at denne didaktik, det almenes medium og 
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undervisningens indhold, negligerede den praktiske del, og at faget kom til at fremstå som 

fritidsfordriv, fremfor et skolefag (Ibid., s. 138) (Klafki, 2001). 

 

I skolereformen i 1975 bliver der mere plads til kreativitet, idét eleverne inviteres til en personlig 

indlevelse og oplevelse, for processens egen skyld (Tanggaard, 2016, s. 46). Plads til formal dannelse 

i form af elevens egne refleksioner og initiativ (Klafki, 2001). Der sker en selvoverskridelse når 

"individualiteten skabes gennem selvoverskridelse i det sociale" (Hammershøj, 2012, s. 54). Fokus 

på dannelsen af personlighed, og harmoniske, lykkelige og gode mennesker, taler ligeledes ind i 

domænet subjectification (Biesta, 2014).  

Undervisningen søger altså at skabe holdninger der rækker ind i elevens egne interesser og evner. Det 

kan dog ikke udledes om det almenes medium, og det deres holdninger udvikles fra, skal tage afsæt 

i store epoketypiske nøgleproblemer (Klafki, 2001). 

Når undervisningen skal give håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker taler det ind i den 

formale dannelse, der kan give dem erfaringer med faget materialer og redskaber, der taler det ind 

den materialedannelse. Til forskel fra forrige tidsperiode, nævnes der ikke noget om at disse 

kompetencer skal være til nytte for samfundet. Måske netop på grund af den reformpædagogiske 

diskurs der nu anser disciplin, færdigheder og materialers funktion som et middel til dannelse og 

elevens selvudvikling (Ibid., 2001). 

 

5.1.5 Skolereformen i 2014 og aftalepapir i 2018 

Design og fremstilling af en idé til en lampe ud fra en persona. Overvejelser om lampens visuelle 

udtryk, dens funktionalitet og formål, med flere muligheder for at kombinere bløde og hårde 

materialer. Det kunne være en opgave for en elev i HD i denne periode. 

 

Et særligt interessant element i netop denne periode, er den endelige beslutning om indførelsen af 

faget HD som erstatning for sløjd og håndarbejde i folkeskolen. Således blev HD-faget en realitet 

som et obligatorisk fag placeret på flere eller alle klassetrin fra 4 - 7. klasse (Andersen, 2020, s. 173).  
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I aftalepapiret om styrkelse af praksisfaglighed i folkeskolen står der: ”Ved at lade det praksisfaglige 

fylde mere i folkeskolen vil det naturligt gøre flere elever mere bevidste om, at erhvervsuddannelserne 

også er en mulighed for de bogligt dygtige elever med praktiske evner”. Aftalen indeholder fem 

initiativer, som til sammen skal sikre, at alle elever får mulighed for at arbejde med deres 

praksisfaglige kompetencer i alle de år, de går i folkeskole (Undervisningsministeriet, 2018). 

 

5.1.6 Analyse 

Før analysen skal begrebet praksisfaglighed afklares: Det praksisfaglige angår de praktiske 

dimensioner af fagligheder, men også de kropslige og æstetiske kundskaber. Det kan være at læse om 

det, synge om det, møde verden gennem det og ved at være skabende. Det handler om at få øje på 

teori i det mest praktiske, der findes (Tanggaard, 2020 nr. 3, s. 17). Den praktiske dimension dækker 

over mange kundskaber; billedkunst, musik, håndarbejde, idræt og sløjd, og de bidrager til elevens 

alsidige dannelse med praktiske såvel som musiske kundskaber, og med det personlige udtryk som 

en stærk markør (Buhl, 2020 nr. 3, s. 6). 

 

Et nytteperspektiv fandt vej. Aftalepapiret om styrkelse af praksisfaglighed vidner om et politisk sigte 

mod bestemte erhverv i arbejdsmarkedet. Det forstærkes yderligere ved en beslutning om at det eneste 

praksis/musiske fag, der skal udbydes i kommunerne, er håndværk og design. ”Arbejdet (i HD) skal 
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tage udgangspunkt i den definition af praksisfaglighed, som indgår i den nye praksisfaglige 

dimension i uddannelsesparathedsvurderingen” (Altinget, 2018). Aftalepapiret peger altså i retning 

af tiden før den Blå betænkning. Det er alment kendt at folkeskolen bliver kritiseret for i for høj grad 

at forberede unge til gymnasier på bekostning af erhvervsuddannelserne (Buhl, 2020 nr. 3). 

 

Argumenterne i brydningerne omkring fagets formål og berettigelse, kredsede blandt andet om fagets 

personlige og alment dannende potentiale, ud fra en formal dannelsestænkning og fagets færdigheds- 

og erhvervsrettede potentiale set ud fra en material dannelsestænkning (Klafki, 2001). 

Med sammenlægning af sløjd og håndarbejde til HD kunne man forestille sig at der var bedre vilkår 

for en verdenscentreret undervisning, idét verdens materialitet og designs ikke deler denne dualisme 

(Biesta, 2014). Der syntes at være et ret entydigt fokus på qualification af fremtidig arbejdskraft med 

begreber som innovation og entreprenørskab, fokus på designprocessor og støttefunktionen for 

skolens øvrige fag. Det fjerner HD’s berettigelse som autonomt dannelsesfag (Klafki, 2001) 

(Andersen, 2020, s. 171). Som der står i formålet, skal eleverne tilegne sig forståelse for ressourcer, 

miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer, hvilket præsenterer indhold med 

afsæt i et epoketypisk nøgleproblem; miljøspørgsmålet (Klafki, 2001). 

 

Den kreative proces har fået en central plads. Eleverne skal lære at arbejde undersøgende, 

problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes. De skal 

opnå forståelse for den materielle kultur. Faget lægger altså op til stor selvbestemmelse, de selv skal 

deltage mere aktivt i fuskeri, eksperimenter med afsæt i elevernes hverdag, forskellige kulturer og 

traditioner (Klafki, 2001) (Tanggaard, 2010). 

 

5.2 Analyse og diskussion af praksisfaglighed og fagets berettigelse i fremtiden 

Nu opstår spørgsmålet om hvordan faget bliver berettiget i dag og hvad det skal bidrage med 

fremadrettet? På den ene side er faget blevet opkvalificeret og fornyet, det har fået flere 

undervisningstimer og er blevet gjort til obligatorisk valgfag i udskolingen. På den anden side er 

faget, i kraft af sine særlige forpligtigelser til at udvikle kreativitet og kompetencer indenfor 

innovation og entreprenørskab, blevet et middel til skolens andre fag (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019, s. 31). Måske på bekostning af fagets særlige egenskaber og 

autonomi som dannelsesfag? (Andersen, 2020, s. 220). 
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5.2.1 Virkelighedens praksisfaglighed 

Formanden siger om fagets berettigelse og fagets muligheder for at danne: ”Fagets berettigelse ligger 

i at mennesker jo ikke kun lever af tal og bogstaver. Hvis man kan sige det på den måde. Eleverne 

skal tidligere og tidligere lære sprog og naturfag. Der er generelt en tendens til at vi bliver mere og 

mere teoretiske. Der mener jeg det er vigtigt at vi har det tredje ben også. De praksismusiske fag, der 

bliver plads til det mere legende, kreative og eksperimenterende.” (Irene, Bilag 3, 03:20). 

Hun kan godt forstå de politiske papirers hensigt, men oplever ikke at det fylder i hendes arbejde eller 

blandt hendes kolleger: ”Grunden til at valgfaget er obligatorisk, er jo et håb om at få flere elever 

på erhvervsuddannelserne. Det er jo ikke i fagformålet – i nogle af de praksismusiske fag. Men hvis 

ikke børnene bliver præsenteret for nogle praksismusiske fag i løbet af deres skoletid, også igennem 

deres udvikling også i mellemtrinnet.” (Ibid., 01:30). ” Vores opgave er at præsentere bredden – ikke 

at vi kan nå det hele – men vi skal vælge nogle områder og lave nogle nedslag, hvor man er god!” 

(Ibid., 06:00). Hun fortsætter: ”Jeg synes ikke at nyttetænkningen fylder noget. Jeg har det sådan lidt, 

hvis det er argumentet, så fint nok. Vi fortsætter!” (Ibid., 07:30). 

 

En lærer forholder sig anderledes: ”Jeg tænker hver fredag når jeg går hjem efter HD at nu har jeg 

igen ikke lært dem noget. Jeg tænker meget over at jeg kan bygge bro til erhvervs- og praktiske 

uddannelser.” (Karen, Bilag 2, 18:50). En anden lærer mener at fokus bør være på dannelsen, gennem 

materiel kultur: ”Jeg synes at det er meget vigtigt at man tager historien og kulturen med, for at det 

bliver relevant for eleverne og at det giver mening. Altså den materielle kultur. Historien om at det 

har været vigtigt for civilisationens overlevelse at vi f.eks. har kunnet væve tøj. Det hører med til 

deres dannelse at vide det og at de lærer nogle praktiske færdigheder som mennesket altid har kunnet. 

Jeg synes det er meget vigtigt at eleverne bliver bevidste om at mange håndværk nu er overtaget af 

maskiner, og dermed også er en viden der går tabt” (Sara, Bilag 2, 11:41). 

 

For at samle op på informanternes input, kan man sige at der overvejende hentes en berettigelse til 

faget, i nydelsen ved den kreative proces, at vi dannes gennem vores fælles arv og at det kan bidrage 

positivt til elevernes fremtidige liv på et menneskeligt plan. 
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5.3 Diskussion – En tilføjelse til formål for faget? 

I det følgende vil jeg med udgangspunkt i Kirketerps Ph.D., diskutere fagets formål fremadrettet. 

Hvis vi skal fastholde en nyttetænkning, kan man måske argumentere for at dannede børn og unge 

med selvværd og tillid til sig selv, vil stå stærkere som bidragsydere til konkurrencestaten? 

 

5.3.1 Kirketerp om sundhedsfremmende effekter ved fordybelse i et håndværk 

Anne Kirketerp er håndarbejdslærer, psykolog og ph.d. Hun har forsket i, hvad hun kalder craft-

psykologi: 

 

Psykologien bag menneskers passionsbårne engagement i skabelsen af noget materielt,  

hvor både processen (aktiviteten) og produktet er belønninger. 

 

Ved craft skal man forstå: En mestring af passionsdrevne færdigheder, der resulterer i produkter, 

som indebærer en form for materialitet (Kirketerp, 2020, s. 9). Craft-psykologi identificerer og 

teoriunderbygger de psykologiske effekter ved at udføre craft og åbner muligheder for bevidst at 

fremme trivsel samt modvirke psykisk 

mistrivsel gennem craft. 

Craft har positive sundhedsmæssige fordele 

fysisk som mentalt. På denne liste er bl.a. 

reduktion af stress og sænkelse af 

blodtrykket, reduktion af depression og 

angst og øgning af velvære, trivsel og 

livsglæde (Ibid., s. 14). 

Modellen indeholder mange elementer og 

viser, på flere planer, hvad craft kan bidrage 

med (Kirketerp, 2020, s. 25). 
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Flow handler om den meningsfulde selvforglemmelse og er en nærværende tilfredsstillende oplevelse 

af at være så opslugt og motiveret af noget, at man glemmer tid og sted. Bertha udtrykker det således: 

”Jeg tror det handler om bare at sidde og virkelig tænke over det man laver. Jeg tegner meget, også 

glemmer man bare tiden, så tænker man bare kun på det man laver” (Bertha, Bilag 1, 12:46). Når 

man er så opslugt, kan man ikke gruble, som Formanden siger: ”Det kan give dem mulighed for at 

blive opslugt, så det de tumler med kan blive parkeret for en stund. Der er ingen mennesker der kan 

holde til at være optaget af det de tumler med hele tiden, så bliver de stresset. Det er godt hvis man 

kan gå ind i sådan en fordybelsesverden og lave sig et frikvarter der” (Irene, Bilag 3, 29:00). 

 

”Ved fordybelse får man livsfærdigheder, til at begå sig i livet” (Ibid., 25:10). Formanden mener at 

flow og fordybelse er vigtigt, og at HD kan bidrage til dette på flere måder: ”Det handler ikke kun 

om at skabe situationer i HD der kalder på fordybelse, det handler lige så meget om at give dem 

nogle færdigheder og evner indenfor et håndværk, de kan gå hjem og slappe af med at fordybe sig 

i.” (Ibid., 29:45). Viden om og mestring af et håndværk, eller craft om man vil, er nødvendigt: ”Hvis 

det skal virke er det vigtigt at det først og fremmest er simpelt, det man arbejder med. Men det skal 

også kræve lidt af en, så man involverer sig. Det er på den måde man kommer i flow” (Ibid., 28:20). 
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”Eleverne skal også lære at fordybe sig, det har de rigtig svært ved, for de skal altid lære noget nyt.” 

(Ibid., 30:00). Netop fordybelsen har dog trange kår i HD, mener også elever og lærere: ”Jeg har 

oplevet noget herunder Corona. Jeg har haft HD over Google Meet. Det er som om der er en særlig 

opdragelse her. Der er noget ved at vi ikke er i rummet til at forstyrre dem.” (Sara, Bilag 2, 29:40). 

En anden lærer husker også en succes: ”Jeg har prøvet at brodere med mine elever, hvor de skulle 

lave sådan et etui. Det var svært for dem… men jeg vil også sige at det næsten var ren terapi.” (Fie, 

Bilag 2, 07:40). 

Eleverne oplever også at det kan være svært at fordybe sig i skolen, men mener faktisk at det er i HD 

de trods alt har lettest ved det: ”Når man bliver fordybet oppe i skolen, når man ikke så meget at 

komme ind i det, for bum så skal vi noget nyt. Den længste tid vi laver det samme, er halvanden time, 

og der er alligevel også en plan for hvad vi skal nå – for vi skal nå meget på den halvanden time.” 

(Mette, Bilag 1, 15:25) og om HD siger hun: ”Der synes jeg faktisk at det er bedre for der laver vi 

aldrig to ting, det er det samme i lang tid.” (Ibid., 16:05) Hvis både formand, lærere og elever ønsker 

mere fordybelse i undervisningen, og der er veldokumenteret forskning der påviser de positive 

effekter ved det, hvorfor står det så hverken nævnt i Fælles Mål for faget eller læsevejledningen? Kan 

dette fag både være sundhedsfremmende, almen dannende og til nytte? 

 

6 At fremme almen dannelse i håndværk og design  
Hvordan kan man fremme almen dannelse og kreativitet i håndværk og design? I denne fjerde, og 

sidste, del af opgaven vil jeg først præsentere, Docent ph.d. på VIA University College, Thomas 

Iskovs model, didaktisk intentionel planlægning. Derefter vil jeg analysere og sammenligne tre 

didaktiske modeller til HD, med henblik på at forstå anvendelsesmuligheder og om de i sig selv giver 

et udtryk for forskellige formå. Sidst vil jeg komme med et handleforslag, et undervisningsforløb. 

 

6.1 Didaktisk intentionel planlægning 

Der er ingen lige vej fra lærerens valg af undervisning til dannelsesprocesser hos eleven. Når formålet 

er dannelse, er det paradoksalt at intentionen kan være der, men at dannelse, myndighed og elevens 

frie forholden sig, ikke kan planlægges og påtvinges eleven. Når man ikke kan forudsige 

undervisningens dannelseseffekt, må man fokusere på undervisningens indhold og elevernes møde 

og deltagelse i det (Iskov & Tange, 2018, s. 178).  Det er det som Biesta kalder den smukke risiko i 

uddannelsen. 
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Når dannelsen begrebsliggøres som forholdemåder, bliver spørgsmålet om hvilket indhold der kan 

bidrage til elevens forholden sig til sig selv og omverden (Ibid.). 

Dannelsen udgør ikke blot en type mål, men er den bagvedliggende hensigt med undervisningen. Et 

formål vil ofte være kompleks, kan ikke sanses og kan ikke umiddelbart nås. Formålet er noget 

aktiviteter stræber mod. Mål er en anden sag. Mål er håndgribelige og må reguleres og være 

meningsfulde i forhold til formålet. De didaktiske valg af indhold, mål og metode må pege i den 

retning, som formålet udstikker (Iskov & Tange, 2018, s. 179). Det er illustreret i Thomas Iskovs 

model Didaktisk intentionel planlægning. 

 

Modellen hviler på de 

grundlæggende didaktiske 

kategorier indhold, mål, metode 

og evaluering. Læreren må i sin 

planlægning være bevidst om 

sine dannelseshensigter og søge 

at afstemme dem med 

rammebetingelser og elevernes 

forudsætninger. Det er nødvendigt med kendskab til elevernes refleksionsevne (Hammershøj, 2012). 

Disse overvejelser i modellen, danner baggrund for at kunne træffe valg om undervisningens indhold 

og forholdemåder. 

 

6.2 Tre didaktiske modeller til HD 

6.2.1 Kreativitetsmodellen 

Tanggaard mener at der for en lærer er tre centrale elementer i dyrkelsen af kreativiteten (Tanggaard, 

2010, s. 14). Modellen kan både bruges til at understøtte lærerens kreativitet, nytænkning og brud 

med hvad man plejer at gøre i egen undervisning, men også til at understøtte elevernes kreativitet. 
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Sammenspillet mellem fordybelsen i den eksisterende verden og fuskeriet med egne idéer er den 

centrale grobund for kreativitet (Ibid., s. 119). Modellen skal bruges til at planlægge aktiviteter der 

fordrer kreativitet. I Tanggaards tredeling af kreativiteten er det dog vigtigt at understrege 

gensidigheden. Når alle tre elementer arbejder sammen, opstår chancerne for at producere noget 

kreativt. 

 

6.2.2 Analyse 

Denne models tredeling er i høj grad vekselvirkende, dynamisk og det kan måske være lidt uklart for 

eleverne hvornår de dyrker de respektive elementer. Omvendt vil jeg mene at man rimelig tydeligt 

vil kunne planlægge en undervisning der i rammesætningen giver plads til alle tre elementer. Når 

Tanggaard taler for at kreativitet opstår når med ét ben i traditionen og det eksisterende, og med det 

andet ben i noget nyt, henleder det mine tanker på Hammershøjs begreb selvoverskridelse, som jeg 

redegør for i afsnittet om kreativitetsbegrebet. Den kreative proces, hvor der skal være plads til at 

sanse, smagsafgøre, forholde sig, vurdere og gøre om (Hammershøj, 2012). Kreativitetsmodellen 

fokuserer på den kreative proces og anerkender at der skal afprøves, eksperimenteres og undersøges 

i undervisningen. 

 

6.2.3 Designprocesmodellen 

En tredje didaktisk model er Designprocesmodellen, som er udviklet af Bolette Kremmer Hansen, 

lektor i håndværk og design på Københavns professionshøjskole (EMU, 2021). Modellen findes 

både som planlægningsværktøj til lærer, og en version der ser designprocessen fra elevperspektiv. 

Jeg har valgt at kigge nærmere på den sidstnævnte. 
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Modellen består af fem aktivitetsformer, som kaldes Undersøge, Udvikle, Problemstilling, 

Formgivning og Præsentation og refleksion. Nye teknikker og håndværk kan findes eller introduceres 

i undersøgelse, og eleverne kan eksperimentere og afprøve teknikkerne i det praktiske arbejde i 

udvikling. Inden de kan gå videre med deres nye viden fra undersøgelser og eksperimenter, skal 

eleverne finde et fokus i deres opgave. Det kan være læreren har lavet benspænd eller anden form for 

rammesætning af elevernes videre arbejde. I formgivning planlægger eleverne og laver skitser eller 

modeller. Hvilke produkter vil de lave, hvordan skal de se ud, hvordan skal det virke? Det er også i 

denne fase den egentlige fremstilling foregår. Sidst præsenteres og fremvises produktet og eleven er 

med til at vurdere både produkt og arbejdsproces. 

 

6.2.4 Analyse 

Der findes utallige lignende modeller, men netop denne didaktiske version er tilpasset faget håndværk 

og design i skolen, og vægter udvikling af håndværksfærdigheder og designprocesser i samspil. Dét 

at modellen netop er didaktiseret til eleverne, gør at den bliver et redskab for dem selv og de bliver 

opmærksomme på at de skal fremvise og præsentere et slutprodukt. På den anden side ved de hvad 

hver del i processen kræver af dem. Modellen tydeliggør også at selvom den egentlige og centrale 

designproces først kommer under formgivning, er der foregående og opbyggende faser man skal 

igennem inden. Design, kreativitet og nytænkning kan ikke stå uden de foregående faser. Ligesom 

kreativitetsmodellen, lægger den op til at man først undersøger feltet, måske materialets eller 

håndværkets materielle kultur, hvilket vi har lært kan understøtte kreativitet. 
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6.3 Handleforslag  

I det følgende vil jeg præsentere et undervisningsforløb (Bilag 4) jeg har udarbejdet med afsæt i de 

to modeller: Didaktisk intentionel planlægning og designprocesmodellen. Jeg vil herefter 

argumentere for hvordan arbejdet med broderi kan understøtte elevers almene dannelse i HD. 

 

6.3.1 Didaktisk intentionel planlægning 

Forløbet handler bl.a. om navnekluden som er central i europæisk og dansk broderihistorie. En 

navneklud er en broderet mønstersamling, og er udført siden 1500-tallet i Europa. Motiverne er 

alfabeter og talrækker til brug for borter og religiøse og verdslige symboler, som blev kopieret fra 

trykte mønsterbøger. Bagsiden skulle være lige så pæn som forsiden. De er ofte dateret og forsynet 

med pigens navn, hendes aner og blev ofte inddraget i en vurdering af om hun var gifteværdig. På de 

tidlige eksempler ser man mange forskellige stingtyper, senere blev korssting de mest almindelige 

sting, og navnekludene afspejler på den måde tidens formsprog. I Danmark blev de især syet fra ca. 

År 1700, og fra omkring år 1800 som led i skolernes håndarbejdsundervisning 

(Gyldendalsleksikonredaktion, 2021). 
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6.3.2 Designprocesmodellen 

Jeg har valgt også at bruge denne model, da jeg mener det er gavnligt for eleverne at blive inddraget 

i deres egen proces. Den fastholder et fokus på designprocessen og tydeliggør hvilke opgaver der 

lægger op til selve produktionen. Den rammesætter og viser hvilken intention om progression der 

lægger bag undervisningens indhold. Man kan argumentere for at Kreativitetsmodellen ligger implicit 

fordi der, forud for designprocessen, lægges op til fordybelse, afprøvning og undersøgelse af tradition 

og materiel kultur. 

 

6.3.3 Argumentation 

Dette forløb kan bidrage til elevers almene dannelse i HD, fordi det lægger op til at eleverne skal 

forholde sig til broderiets tradition, rolle i historien og samtiden. Forløbet kobler material og formal 

dannelse, idet eleverne tilegner sig viden om og færdigheder i broderi som håndværk, som et grundlag 

til refleksion og kreativ fornyelse i en designproces (Klafki, 2001). De Kategoriale indsigter sker ikke 

kun rent kognitivt, men vil også lagres som kropslige, sanselige og æstetiske kategorier.  

Dét at eleverne skal forholde sig, lægger op til selvoverskridelse og en subjectification, fordi de netop 

bruger sig selv, deres egne sanser, til i samarbejde at opdage nye måder at være i verden på (Biesta, 

2014) (Hammershøj, 2012). 

 

Forløbet prioriterer faser før selve den kreative designproces, fordi som Tanggaard siger: ”En vis 

portion kendskab til traditionen og en vis genforvaltning af det eksisterende er ofte forudsætningen 

for kreativitet. Vi kan ikke tænke noget ud af ingenting, og i konfrontationen med det ”frie” påbud: 
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”tænk på noget”, vil de fleste ganske enkelt holde op med at være kreative.” (Tanggaard, 2010, s. 

11). Med afsæt i Lene Tanggaards forståelse af kreativitet og idéen om at tænke noget nyt, ud fra 

noget eksisterende, udtænkte jeg at eleverne skulle redesigne navnekluden.  

Opgaverne inddrager eleverne i selv at undersøge, idéudvikle og præsentere. Der er altså plads til 

selvbestemmelse og medbestemmelse (Biesta, 2014), hvilket også kan bidrage til dannelsen, som 

aldrig er en individualistisk proces, men altid spændt ud mellem individualitet og fællesskab 

(Mortensen, 2018). 

7 Mit pædagogiske didaktiske ståsted i faget 
Mine personlige interesser og teoripræferencer inden for det didaktiske og pædagogiske kredser især 

om håndværket og dannelsen, hvor jeg, som tidligere beskrevet, gennem verdenscentreret 

undervisning forsøger at konfrontere eleverne med reelle problemstillinger og virkeligheder.  

I HD’s formålsparagraf 1, stk. 3 står der: Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse 

for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperiode. Jeg vil prioritere viden 

om den materielle kultur, dels fordi jeg oplever at det motiverer elever og lærer at arbejde med noget 

der har tyngde, forstået på den måde at det tager afsæt i en tradition. Dels fordi den materielle kultur 

bringer verden ind i undervisningslokalet og didaktiserer den, så eleverne kan forholde sig til den.  

Elevers egen deltagelse i undersøgelse og udforskning af materialer og håndværksteknikker, udgør et 

pædagogisk formål for mig, fordi det handler om elevens udvikling af frihed og myndighed – det 

Wolfgang Klafki kalder evnen til fornuftig selvbestemmelse. 

 

Jeg oplever at det er meningsfuldt at arbejde med traditionelle håndværk, som f.eks. broderi. Udover 

at broderiet som håndværk er langsommeligt og kræver fordybelse, er der noget meningsfuldt i at 

forholde sig til hvordan og hvorfor man udførte dette håndværk i gamle dage, for så at sætte det i 

nutidens lys, forny det i samtidens kontekst og måske finde nye formål med håndværket. Jeg har 

personligt, meget ofte, oplevet positive effekter ved at kunne fordybe mig i et kreativt projekt. Ja 

endda sideløbende med udformningen af dette bachelorprojekt har jeg mærket et større behov for at 

koble hovedet fra i en flowtilstand. Med Kirketerps nye danske forskning i ryggen, er netop 

fordybelsen i den kreative proces vigtig for mig som lærer i håndværk og design. 
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8 Diskussion  
Diskussionen er delt i tre temaer. Første del handler om hvorvidt HD bliver instrumentaliseret og om 

det går udover fagets musiske indhold? Del to handler om den praksisfaglige diskurs, og om vi skal 

forstå begrebet praksisfaglighed, og et praksis/musisk fag anderledes end vi tilsyneladende gør i dag? 

Tredje del omhandler hvilke muligheder HD har for at understøtte den almene dannelse og 

praksisfaglighed. 

 

Bliver HD instrumentaliseret? I tres år har praktisk-musiske fag været eksponenter for æstetisk 

uddannelse og dannelse. Med reformen i 2014 skulle HD befordre faglig læring i dansk og matematik, 

og med loven i 2018 skal faget forberede til erhvervsfaglige uddannelser. Denne instrumentelle rolle 

i skolen, betoner læringsmål uden for faget selv. Nyttediskursen understøtter ligeledes dikotomien 

mellem boglighed og praksisfaglighed. 

Kan dette på sigt føre til en afkobling af den musiske del og dermed æstetiske- og kreative 

dannelsesprocesser? Denne risiko bliver understøttet med navneændringen fra det praktisk-musiske 

til det praktisk/musiske, idet skråstregen angiver dem som to adskilte alternativer. Den manglende 

musiske del vil muligvis medføre reducering til problemløsning gennem æstetisk og praktisk gøren. 

Uden at udfordre fænomener i omverdenen med nye spørgsmål og dermed reducere det æstetiske 

dannelsesperspektiv (Buhl, 2020 nr. 3, s. 10). Som formanden udtaler om sin bekymring for HD’s 

forpligtelse til teknologiforståelsen: ”Med en laserskærer kan man jo lave nogle enormt flotte 

produkter, som man måske ikke kan manuelt. Det kan måske også være godt nok. Men det distancerer 

erfaringen med materialet, fordi maskinen kommer ind i mellem” (Irene, Bilag 3, 11:45). Hun ønsker 

at fokusere mere på forarbejdelse af materialer: ”Hvis man ikke har den der fornemmelse selv for 

hvad der kan lade sig gøre, så kan det være svært at udtænke noget” (Ibid., 14:40). 

Ved indførelsen af HD som eksamensfag kunne man ligeledes sætte spørgsmålstegn ved om man 

som elev ville kunne fordybe sig i - og hengive sig til, med håbet om at komme i flow - den kreative 

proces, når man skal vurderes af lærer og censor? På den ene side mener Tanggaard at der skal være 

et fravær af præstationspres for at kreativiteten så en idé kan opstå. På den anden side virker det ikke 

til at eleverne oplever dette modsætningsforhold, idét det slet ikke nævnes i fokusgruppeinterviewet. 

 

Måske kan kreativitet og praktisk dannelse ikke kun tilskrives HD? Måske skal vores syn på 

praksisfaglighed ændres. Tangaard kommer med et bud på det sociomaterielle perspektiv, med 

mindre dikotomi og adskillelse af de teoretiske og boglige fag fra de praktisk/musiske fag 
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(Tanggaard, 2020 nr. 3, s. 18). Hun mener at man sagtens kan sidde stille, selvom man arbejder 

praksisfagligt eller omvendt, være i et værksted og tilegne sig teoretisk viden. På den måde vil man 

kunne argumentere for at de praktiske og æstetiske erfaringsbaserede opgaver skal ind i alle skolens 

fag. Teorien taler for det, men også både Formanden og eleverne oplever det som meningsfuldt at 

forstå noget teoretisk gennem hænder og krop: ”Ja. Normalt skal man bare sådan sidde ned og lytte 

eller lave dansk – et eller andet. Jeg elsker når man er mere kreativ. Det er som om jeg forstår det 

bedre” (Bertha, Bilag 1, 02:38). Hun mener at man lærer, jævnfør Biestas begreb socialisation, at 

forhandle og samarbejde: ”Der ligger også noget socialiserende og dannende i at kunne hjælp en 

makker med en opgave” (Irene, Bilag 3, 00:50). Om HD alligevel kan bidrage med noget særligt ift. 

skolens øvrige fag, vil jeg uddybe nærmere sidst i diskussionens tredje del. 

 

Hvordan kan elevernes almene dannelse understøttes i HD? På trods af at praksisfaglighed og 

kreativitet skal tænkes ind i alle skolens fag? Både formanden, eleverne og lærerne mener at HD, 

udover ved at være mere praktisk og værkstedsbaseret, er anerledes end skolens øvrige fag. Jeg 

udleder at meget af det handler om deres indstilling og forventninger til faget, at de fysisk rykker sig 

fra det almindelige klasselokale til de fagspecifikke rum. Bertha taler om at der er mere kreativ frihed, 

og at der gælder andre regler i HD. Hun oplever at de er mere frie til at lege og eksperimentere end i 

dansk eller hjemkundskab, hvor de skal følge en opskrift og et nøje tilrettelagt program (Bertha, Bilag 

1, 05:25). Det er de samme rammefaktorer en lærer føler sig udfordret på: ”Det er rammerne. Jeg er 

udfordret på mine rammer. Vi har HD lokaler fra 60’erne i kælderen, med konstant oversvømmelse. 

Der er kun kridttavle og ikke pladser nok.” (Sara, Bilag 2, 04:40). Hun ville også ønske at hun bedre 

kunne understøtte sine elever: ”HD er altså anerledes end idræt, matematik, det kræver altså mere 

én-til-en undervisning. Og der er mange der sidder og venter, du har ikke tid til at vise dem hvordan 

de skal tråde en nål, du skal bare gøre det for dem, så de næste i køen ikke skal vente for længe. Jeg 

ville sådan ønske at man så HD som et fag der skulle have flere ressourcer. Det er ikke et fag du lige 

kan overstå på en halvanden time.” (Ibid., 14:00). 

Når jeg vil hævde at HD har en særlig rolle i den almene dannelse af eleverne, handler det om at 

udnytte deres positive indstilling og forventning til faget, deres begejstring for at bruge deres hjerner, 

selvom det er svært, til ved fælles opgaveløsning at undersøge og udforske et håndværks materielle 

kultur. At afprøve, eksperimentere og fremstille fysiske og håndterbare produkter, der gennem proces 

og resultat får dem til at forholde sig til dem selv, historien, epoketypiske nøgleproblemer og andre 

kulturer i verden. Med belæg i Hammershøjs teori om ligheden mellem den kreative og dannende 
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proces, vil jeg mene at HD, hvis den musiske del ikke bliver negligeret, kan bidrage til elevernes 

almene dannelse. Ved at lade eleverne gro ind i viden om et håndværk eller materiale, bliver HD også 

andet end bare frikvarter og fritidssysler. 

 

9 Konklusion 
”Idéen er inde i dit eget hoved, du har lavet den proces om det du har valgt. Læreren kan ikke vise 

dig præcis hvordan du skal gøre, det må man selv finde ud af.” (Bertha, Bilag 1). Dette citat 

indkredser en vigtig styrke i HD. Elevers forventning til faget, undervisningens indhold og lærerens 

intentioner med opgavetyper der giver elever mulighed for selv at udtænke en idé, planlægge den og 

udføre den. 

Dette projekt viser at en undersøgelse af et håndværks eller materiales materielle kultur, kan give 

undervisningen et afsæt i epoketypiske nøgleproblemer (Klafki, 2001). At eksperimenter og fuskeri 

kan give kropslige, sanselige og æstetiske erfaringer, der kan ændre elevers forholdemåder i verden 

(Biesta, 2014). 

Projektet har vist at man som lærer i HD, med forskellige planlægningsmodeller, kan planlægge 

undervisningens indhold, med intentionen om at den skal være almen dannende. Det forekommer 

mig vigtigt, at holde sig for øje, at fagfagligheden og muligheden for fordybelse er to helt afgørende 

elementer, når undervisningen skal ses i et dannelsesperspektiv. 

Dette projekt har vist mig vigtigheden af fordybelsen. Fordi det kræver fordybelse at være kreativ. 

Hvis man hengiver sig til den kreative proces, har vi forstået selvoverskridelse at opdage nye 

forholdemåder, som dannelse af livsduelige mennesker. Jeg vil begrunde vigtigheden af HD som 

dannelsesfag, fordi det rækker ud over skolens formål og ind i elevens livsduelighed. Fokus på 

rammefaktorer til fordybelse. Har faget en mulighed – måske endda forpligtigelse – for at vise 

eleverne nydelsen ved at nørde et håndværk. Det kan give eleverne livsfærdigheder. 
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11 Bilag 

Bilag 1 Interviewguide til fokusgruppeinterview af elever 

Interviewet handler om dine holdninger til at have håndværk og design 

Emner Interviewspørgsmål 

Indledning, 
baggrundsoplysninger, komme 
ind på livet af hinanden 

Hvor gammel er du/I? 
Hvor længe har du gået i klassen? 
Hvad er dit yndlingsfag?  

Elevers opfattelse af kvaliteter 
og problemer ved faget 
håndværk og design 

Hvad tænker I at titlen på faget dækker over?  
Adskiller HD sig fra andre fag i skolen? Hvordan?  
Designer I - Synes I at det er sjovt? 

Elevers opfattelse af specifikke 
opgaver og arbejdsformer 

Hvordan kan I bedst lide at arbejde i HD? Hvorfor?  
Hvordan kan I ikke lide at arbejde i HD? Hvorfor? 
  
Afsæt i lysestage opgave vs. Designsmykke opgave. 

Fordybelse Hvad tænker I at ordet fordybelse betyder? 
Har I let ved at fordybe jer - hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Bilag 2 Interviewguide til fokusgruppeinterview af lærere 

Planen er at interviewet foretages i to dele, med en pause på 5 min. imellem. Første del handler om 

at arbejde med traditionelle håndværk. Anden del handler mere overordnet om almen dannelse i 

faget håndværk og design.  
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Spørgsmål del 1 

• Først vil jeg gerne bede jer hver især sige hvilke(t) klassetrin i underviser i håndværk og 

design. 

• Hvad forstår I ved "Et traditionelt håndværk"? 

• Hvordan synes I det vil være at arbejde med et traditionelt håndværk som I lige har 

beskrevet det? Er det noget I har erfaring med? 

Præsenter formålsparagraf: Fagets formål 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. 

• Hvis jeg nu foreslår jer at I skal arbejde med broderi som håndværk. Udover selve teknikken 

i form af stingtyper og motiver, skal I inddrage broderiets danske historie og kultur for 

broderi. Hvordan ville I forholde jer til det? 

• Er det relevant at undervise elever i et traditionelt håndværk som broderi? Hvorfor - hvorfor 

ikke? 

• Hvilke betingelser skulle være opfyldt for at I ville gøre det? Hvad ville motivere jer til at 

gøre det? 

  

Spørgsmål del 2 

• Hvordan adskiller håndværk og design sig fra andre fag i skolen? Praksisfaglighed 

• Hvad er kreativitet? Hvornår er man kreativ? 

Læs: Fagets formål Stk. 2.: Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen 

og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at arbejde med hænderne.  

  

• Skolens dobbelte formål. Uddannelsespolitisk tilskynder de til erhvervsuddannelser. 

Pædagogisk skal vi danne virkelystne og hele mennesker. Hvad tænker I om at HD er til 

nytte vs. Dannelse? Kan det være det samtidig? 

• Er det muligt at fordybe sig i en proces, når man samtidig ved at man skal vurderes i en 

afsluttende eksamen? 

Præsentér Anne Kirketerps Ph.D. om craft-psykologi. 

• Kunne håndværk og design gennem fordybelse bidrage til elevers velvære og glæde ved at 

arbejde med hænderne? Hvordan er vilkårene for det i jeres undervisning? 
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Bilag 3 Interviewguide til interview af formand for Den faglige forening håndværk og 

design  

• Vil du præsentere dig selv og din baggrund, er du uddannet lærer? Hvad består dit arbejde 

som bestyrelsesformand i den faglige forening for Håndværk og design af? 

• Hvordan vil du beskrive fagets formål? Hvilke begreber er vigtige i beskrivelsen af fagets 

formål? 

• Hvordan opfatter du kreativitet? Er kreativitet vigtigt? 

• Hvilke udfordringer står HD overfor i dag og i den nærmeste fremtid? 

• Hvordan opfatter du den praksis-musiske funktion i HD i skolen? Er håndværk og design et 

dannelsesfag? Skal skolen/HD danne eller uddanne, eller begge dele? 

• Praksisfaglighed er lanceret sammen med uddannelsesparathedsvurdering. Hvilken 

betydning har det for den musiske del af håndværk og designs arbejde og hvilken betydning 

har det for den æstetiske og kunstneriske udtryk som en del af den alsidige udvikling 

• Kender du Anne Kirketerp om sundhedsfremmende effekter ved fordybelse i håndarbejde 

og håndværk? Kunne det have en plads i fremtidens håndværk og design? 
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Bilag 4 Uddrag af undervisningsforløb: Broderi 
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