
Et bud på en progressionsmodel - ud fra egne erfaringer og 
kompetencer 
 
Modellen er lavet i et samarbejde mellem: 
Ingrid Bianco, håndværk og design lærer på Skelgårdsskolen og koordinator for faget i 
Tårnby kommune.  
Lene Pors, håndværk og design lærer på Sankt Annæ Gymnasium og ansat i Praktisk 
musisk kompetencecenter som koordinator for faget i Københavns Kommune 
 
Vi har i vores bud på en progressionsmodel valgt at 
tildele hver årgang et kompetenceområde + 
innovation og entreprenørskab,. Hvert af de 3 
områder er overordnet i fokus på én årgang i 
SAMSPIL med de øvrige. Vi har kort beskrevet 
hvordan årgangens fokus kan prioriteres.  
 
 
Vi er opmærksomme på at rammesætningen af de 
enkelte opgaver styrer hvilke kompetenceområder og ressourcer den enkelte skole har. Der 
tages udgangspunkt i at eleverne undervejs får mulighed for at træne og styrke deres 
mestring inden for de enkelte færdigheds- og vidensområder, hvormed eleverne får lyst til at 
fordybe sig og øge kompetencerne inden for faget. Således at de kan tage stilling til hvilke 
teknikker, materialer og designprocesser de skal bruge for at løse en given opgave. Hvor de 
tager hensyn til funktion, form, æstestik, ressoucer og bæredygtighed. 

 
Progressionsmodellen/skemaet er lavet til: 
 

● at inspirere fagteams og den enkelte lærer til årsplanlægning,  
● at give fagteams et værktøj til eget arbejde med at sikre progression årgangene 

imellem ud fra egne kompetencer og muligheder 
● at skabe et kontinuerligt overblik over faget på de enkelte årgange ved udskiftning af 

fagkollegaer 
● at sikre eleverne bliver klædt på til at få det optimale udbytte ved valg af håndværk 

og design-valgfaget 
 



Udvalgte forarbejdnings teknikker, værktøjer og materialer er nævnt én gang og tænkes 
derfra naturligt anvendt og udviklet som del af progressionen i tilegnelsen af færdigheder. 
Vi har lagt op til et overordnet tema med idéer til produkter for hver årgang, hvormed 
eleverne øver sig i at arbejde løsningsorienterede i en designproces hen mod et givent 
produkt - fra små afgrænsede opgaver til rammesatte designopgaver jv 
progressionsmodellen i faghæftet. (model) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetencemål efter 6. klassetrin  
 
Håndværk - materialer  
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. 
(beskriver, hvordan arbejdet med materialer fremmer kendskab 
 til materialers egenskaber og forarbejdningsmuligheder) 
 
Håndværk - forarbejdning  
Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af 
materialer. 
(beskriver, hvordan arbejdet med værktøjer, redskaber og maskiner gør det muligt at 
fremstille fysiske produkter inden for faget)  
 
Design  
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 
(opnås ved arbejdet med alsidige og dynamiske designprocesser. 
Designforløb omhandler processen fra idé over idéafprøvning  
og produktrealisering til et produkt inden for faget) 
 
 
 



 

ÅRGANG 3. ÅRG. Et design til bordet/bord dæk dig 

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. 

 

ÅRGANG 4. ÅRG Aktiviteter til fællesskabet/ børn 

FOKUS 
 
Håndværk- 
Forarbejd- 
ning 
 

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. 

 

ÅRGANG 5. ÅRG Personlige livsstilsprodukter 

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  

 

ÅRGANG 6. ÅRG Forbedring af nærmiljø 

FOKUS 
 
Innovation 
og 
entreprenør
- 
skab 

På 6.årgang skal eleverne have mere fokus på bæredygtighed og behovet for 
design i hverdagen samtidig med, at de anvender tillærte teknikker og værktøjer 
(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 brugerinterview inddrages og idéer afprøves i udvikling/skabelse af produkter 
der tilgodeser et behov i hverdagen og nærmiljøet.  
Eleverne får kendskab til begreber som: recycling, upcycling og urban gardening.  



 


