
 

ÅRGANG 3. ÅRG. 

FOKUS 
Håndværk- 
Materialer 

På tredje årgang skal eleverne præsenteres for faget håndværk design. Fokus skal ligge på at give eleverne et 
kendskab til forskellige bløde og hårde materialers anvendelse og forarbejdning. Eleverne skal få et kendskab til i 
hvilke sammenhænge materialer kan anvendes og eksperimentere med hvordan materialer kan sammensættes og 
ændre sig ved forarbejdning - ved anvendelse af udvalgt håndværktøj og teknikker. 
De skal stifte bekendtskab med at arbejde med enkle designprocesser. 

 

Håndværk - 
forarbejdning 
VÆRKTØJ 

Håndværk - 
forarbejdning 
TEKNIKKER 

Håndværk - 
materialer 
 

Design Inspiration til tema og 
produkter 

Håndværktøj: 
Nål 
Filtenål 
Skumpude 
 
Væv 
Vævenål 
 
Papir- og stof sakse 
 
Rørepind 
Knibtang 
 
Maskiner: 

Håndsyning 
 
Karte, spinde 
Nålefiltning 
Vådfiltning 
 
Vævning 
 
 
 
Støbning 
Modellering 
 

Bløde: 
Rå-uld 
Merinould/karteflor 
Filt 
Broderigarn 
Garn 
 
Hårde: 
Ler 
Gips 
Beton 
Voks  
Stearin 
Ståltråd 
Støbeforme (kartoner, 
plastemballage mv) 
Frisk træ 

Proces: 
Skitse 2D 
3D tegning (centicubes) 
Moodboard 
Persona 
Idéafprøvning (materialer) 
 
Designere: 
Kähler 
Clay Museum 
 

Et design til bordet/bord 
dæk dig 
 

- lerfad 
- vævet brødkurv 
- støbt lysestage 
- Vævet bordskåner 
- dækkeserviet 
- Bordkort 
- stofservietter 

 

 



 

ÅRGANG 4. ÅRG 

FOKUS 
 
Håndværk- 
Forarbejdning 

På 4. årgang skal fokus skal ligge på grundlæggende teknikker, arbejdsformer, værktøjer, maskiner og sikkerhed 
inden for tekstil og træ. Samlinger er gennemgående teknik i forarbejdelsen af materialerne. De bliver introduceret for 
arbejdsbeskrivelser og instruktioner. Eleverne opnår viden om og færdigheder inden for flere grundlæggende teknikker 
og erfaring med de mest gængse håndværktøjer og redskaber, udvalgte maskiner, således de kan styrke deres 
håndværksmæssige færdigheder. Der skal arbejdes med en enkel design proces i udvikling af eget produkt til en 
bestemt målgruppe med udgangspunkt i tillærte teknikker. 

 

Håndværk - 
forarbejdning 
VÆRKTØJ 

Håndværk - 
forarbejdning 
TEKNIKKER 

Håndværk - 
materialer 
 

Design Inspiration til tema og 
produkter 

Håndværktøj: 
Sav 
Stemmejern 
Kølle 
Hammer 
Vinkel,lineal 
Høvl 
Skruetvinge 
Stregmål 
 
Maskiner: 
Symaskine 
Strygejern 
Dekupørsav 
Søjleboremaskine 
Håndholdt akku-maskine 
Skivepudser 

 
Håndsyning 
Hæftning 
Syning på maskine 
Patchwork  
 
Opmåling 
Tapsamling 
Slidssamling 
Dyvelsamling  
 
Limning 

Bløde: 
Bomuldsstof 
Jeans stof 
Filt 
 
Hårde: 
Træ 
Søm 
Skruer 
Dyvel 
Sandpapir 

Proces: 
Persona 
Analyse af behov 
Idéafprøvning 
Produktfremstilling/realise
ring efter egen idé 
 
Designere: 
Kay Bojesen 
 
 
 

Aktiviteter til 
fællesskabet/ børn 
 

- spildesign 
- træbiler + bane 
- bamser 
- træ dyr 
- robotter 
- dukketøj 

 
 
 

 

 



ÅRGANG 5. ÅRG 

FOKUS 
 
Design 

På 5.årgang skal fokus være på udsmykning og produktdesign, der kan skabe glæde for andre. Eleverne skal arbejde 
med forskellige teknikker til udsmykning og bearbejdning af materialer. Produkt designet skal tage hensyn til funktion, 
formsprog og æstetisk udtryk og rettes mod en bestemt modtager. Der skal arbejdes fra idé til færdig produkt og 
forskellige præsentationsformer. Eleverne bygger videre på erfaringer med at tænke sig frem til, hvordan et produkt 
kan fungere og se ud. 
Eleverne introduceres for dansk design, æstetisk som begreb og modelbygning som del af designproces  

 
 

Håndværk - 
forarbejdning 
VÆRKTØJ 

Håndværk - 
forarbejdning 
TEKNIKKER 

Håndværk - 
materialer 

Design Inspiration til tema og 
produkter 

Håndværktøj: 
Knyttebræt 
Slynge-stokke 
Tryk ramme 
Tænger 
Metalfile 
Smeltedigel 
 
Maskiner: 
Søjleboremaskine 
Rondelsliber 
Brænder 
Graveringsmaskine 

Knytte, knuder 
Flet 
Slynge (skoven i skolen) 
Slendre 
Macramé 
 
Broderi 
Applikation 
Tekstiltryk 
Skabelontryk 
 
Beslåning 
Støbning 
Prægning 
Mosaik, fugning 

Bløde: 
Bomulds-/uldgarn 
Læder 
Polyester-/nylonsnor 
Papirgarn 
Tekstilmaling, stencils 
Knapper 
Lynlås 
 
Hårde: 
Tin 
Aluminium 
x-finer 
Perler 
Hængsler 
Mosaiksten 

Proces: 
Persona 
Skitserering 
Idéudvikling 
Mock Up (smykke) 
Model (stol) 
Materiel design 
 
Designere: 
Arne Jacobsen 
Jørgen Jensen (Georg 
Jensens søn) 
Margit Brandt 
Nanna Ditzel 

Personlige 
livsstilsprodukter 
 

- Smykke/vedhæng 
- Nøglering 
- Planteophæng 
- logodesign 
- pude design 
- bordskåner 
- bakke 
- skammel 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ÅRGANG 6. ÅRG 

FOKUS 
 
Innovation og 
entreprenørskab 

På 6.årgang skal eleverne have mere fokus på bæredygtighed og behovet for design i hverdagen samtidig med, at de 
anvender tillærte håndværksmæssige erfaringer i løsningen af et produktdesign.  
Eleverne skal præsenteres for innovative temaer og arbejde problemløsende med opmærksomhed på behov, som 
designprocessen finder løsninger på. Feltstudier og brugerinterviews inddrages og idéer afprøves i udvikling af 
produkter der tilgodeser et behov i hverdagen og nærmiljøet.  
Eleverne får kendskab til begreber som: recycling, upcycling og urban gardening.  

 

Håndværk - 
forarbejdning 
VÆRKTØJ 

Håndværk - 
forarbejdning 
TEKNIKKER 

Håndværk - 
materialer 
 

Design Inspiration til tema og  
produkter 

Håndværktøj: 
 
 
Snittekniv 
 
Maskiner: 
 
drejebænk 

 
Decoupage 
Vævning/flet 
Skabelondesign 
Sashiko-broderi 
Stenciltryk 
Tekstiltryk 
Snitte  
 
3D print 
Støbning 

Bløde: 
Plastik 
T-shirt 
Skjorter 
Jeans 
Tekstilmaling 
Gummi 
 
Hårde: 
Plexiglas 
Beton 
Genbrugstræ, møbler 
Frisk træ 

Proces: 
Idégenerering 
Idéudvikling 
Afprøvninger 
Realisering 
Evaluering (digital) 
Form, funktion og æstetik 
 
Designere: 
Thomas Dambo 
Punk Royal - et brand på 
røven (filmstriben) 
Ragna Braase 
Bureau Detours 

Forbedring af 
nærmiljø 
 

- Plantekasse af 
genbrugstræ 

- Sansehave 
- Redesign af 

tøj/møbler  
- Venskabsbænk 
- Læsehytte 
- Vævet rumdeler 
- mobiler 

 
 
 

 

 



ARBEJDSARK 

ÅRGANG  

FOKUS  
 
 

 

Håndværk - 
forarbejdning 
VÆRKTØJ 

Håndværk - 
forarbejdning 
TEKNIKKER 

Håndværk - 
materialer 
 

Design Inspiration til tema og 
produkter 

Håndværktøj: 
 
 
 
 
 
 
Maskiner: 

 
 

Bløde: 
 
 
 
 
 
 
 
Hårde: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces: 
 
 
 
 
 
 
 
Designere: 

 
 
 
 

 
 

 


