
 

 

  

  

”Hold teen varm” er udtænkt og afprøvet som en 
sidste større fase2-opgave i elevernes 
obligatoriske H&D-undervisning. Derfor er 
produktrealiseringen, lagt op til at skulle løses i de 
tre primærmaterialer og tilhørende teknikker - 
kendte som nye. Opgaven tager som vanligt 
udgangspunkt i en aldersægte hverdags-
udfordring, hvor eleverne via velkendte 
designteknikker og opgavens didaktiske krav, 
kommer hele designprocessen igennem frem til et 
færdigt og evalueret produkt. 

 
Opgaven kan bruges som intro til H&D-valgfaget. 

Introduktion/elevoplæg:  Kære elever  
Det er skønt at komme ind fra kulden og få en kop 
varm te på værelset, og især er det hyggeligt 
sammen med venner og veninder, at få en kop 
”tehyggessludderpjank” - og bedst med mor og far 
bag en lukket dør inde i stuen. Det er bare ikke altid 
så let, at få kopper, sukkerskål, tallerkener mv. med 
ind fra køkkenet, og tepotten bliver hurtig kold.  
Derfor skal I designe løsninger til at bringe alt te- 
grejet ind på værelset, og holde teen varm, på en 
flot og smart måde, men også samtidig praktisk, 
hygiejnisk og forsvarlig. 
Opgaven skal skitseres og planlægges så den kan 
udføres af jer selv, som udgangspunkt i kendte 
materialer og teknikker frem til eget færdigt 
produkt. Dog skal der i denne sidste design-opgave, 
inddrages smedning som teknik, men også teknikker 
fra både tekstil- og træsløjden. I skal naturligvis 
begynde processen, som I plejer, med en annalyse af 
opgavens ”udfordringer”, og valg af 
idégenereringsmetoder udført i fællesskaber. Efter 
jeres første idévalg, skal I gå i idébeslægtede 
grupper, og ud fra egen medbragte tekande og 
kopper lave; skitser, 1:1 model i 
”skitsematerialerne” og til sidst udfylde ”proces-
skemaer” for de sværeste arbejdsgange i de 
forskellige værksteder. Alt fra skitseringfasen, også 
evt. prøver og mock-ups, skal gemmes til 
evalueringen og husk at fotografer/filme undervejs. 
God fornøjelse! 
 

 

Faglig sparring fra medlem til medlem:  

Afprøvet H&D-fase2 elevopgave 

”Hold teen varm” 

Af Helle Nørgaard og Wisti Pedersen -  Forældreskolen, Aarhus 

 

 



 

  

 

     

 

Omfang: ca. 36-40 lektioner: 
i slutningen af H&D-fase2 skal idégenerering og 
udvælgelse gerne være en øvet disciplin, som skulle 
kunne klares på 2-3 lektioner, hvorimod 
modelbygningen med procesark fylder 3-4 
lektioner. Udstilling og evaluering fylder ca. 2-3 og 
selve produktrealiseringen resten.  

Planlægning, arbejdsform og materialevalg. 

Opgaven stilles fælles i teorilokalet (H&D-lab) 
sammen med alle underviserne, hvor 
idégenereringen m.v. også foregår. Afprøvnings- og 
modelleringsfasen kan foregå i idébeslægtede 
grupper, hvor der er plads og passende udsug. Det 
er vigtigt at opsætte en projektkalender, hvor 
eleverne kan få det nødvendige overblik over 
projektperioden, og kan ”booke” sig på ”tider,” hvor 
der er åbent for udlevering af primære materialer. 
På tavlen skal man også kunne booke sig ind på 
specialværksteder som ex: vådfiltning, pilefletning, 
maskinbrodering, formbøjning, smedning, 
trædrejning m.v. og få noteret aftalerne ind i egen 
”projekt-logbog”. Dette letter også lærernes 
overblik og planlægning.            
Modelarbejdet i løsningen af denne opgave er 
essentiel, da den hurtigt giver eleverne ”respons” 
på deres problemløsning, når de konkret placerer  
te-stellets elementer. Ved at anvende de 
nedenstående ”skitseringsmaterialer” kan eleverne 
nemt nytænke og afprøve et delproblem. 

 

Forslag til ”Skitseringmaterialer” for: 

Stof og uld: Karton og skumplast. 
Læder: Pap 
Træ: træfiberplade, lister, sugerør/strawbees.  
Pileflet: dyvler, garn, plastsnor, papstrimler, tape. 
Stangjern: Dyvelstokke, stiv ledning og strawbees. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fladjern: Ostevoks 
Metalplade: Plastikark 
Akrylplade: Transparenter 
Samlinger: Koldlim, varmelim, tape, snor, ståltråd, 
klips, stifter og strawbees. 

Det er også en didaktisk god idé, at lade eleverne 
anvende fortrykte procesark, hvor eleverne selv kan 
optegne delelementer fra modellen, notere det 
nødvendige materiale, og de forventede 
arbejdsgange i forarbejdningen. Det optimerer 
elevens egen forståelse af processerne, og giver 
hurtigere og bedre mulighed for elevsamarbejde og 
lærerhjælp i respektive værksteder. Nye erfaringer 
og erkendelser, bør undervejs noteres til 
slutevalueringen. 

 

Valget af hvilke materialer der stilles til rådighed, 

foretages af lærerne, i forhold til hvilke teknikker 

eleverne behersker, eller vil kunne lære under 
forløbet. Da opgaven er tænkt som den sidste i det 
ordinære H&D-forløb, er der i denne opgave, lagt et 
krav om at de tre primære materialer skal 
anvendes, men graden er op til elevens 
opgaveløsning. Da der i opgavens opdrag også er et 
ellement af sikkerhed og hygiejne, bør vandfaste 
materialer og rengøringsvenlige 
overfladebehandlinger være tilgængelige. 

Materialer i viste billedeksempler er: 
Bomuldsstof, kantbånd og pladevat 
Pil, læder, gummislanger, akryl. 
Dansk- og oversøisk løvtræ- rest fra træindustrien 
Træfiner - rester fra træindustrien. 
Alm. flad, rund og stangjern og aluminiumsplade. 
Alm. vandfast træ-lim, skruer, linolie, linolielak. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Eksemplar på udfordringsmål – eleven kan: 
- Udvikle løsning til at holde teen varm 
- Udvikle løsning til en sikker flytning af løse dele.  
- Udvikle løsninger på sikker transport af varm te.  
 
Eksempler på læringsmål – eleven kan: 
 
- Lave ens syninger såvel skjulte som synlige. 
- Dekorere tekstiler efter hensigten. 
- Kan bøje, sno og deformationshærde jern. 
- Kan stukke, strække og varmbøje smedejern. 
- Kan samle uens træ hensigtsmæssigt. 
- Kan overfladebehandle mod fugt og smuds. 
- Tør anvende ukendte materialer efter behov. 

Tegn på læring - når: 
. 
- Alle opgavens udfordringer er løst rimeligt. 
- Overfladebehandlingen tåler smuds og fugt.  
- Finishen er i top.  
- Syninger, snoninger, bøjninger og samlinger er ordentlige 
 og rimeligt ens. 
- Eleven kan redegøre for sine valg i processen. 
- Eleven kan komme med forslag til forbedringer 

Forslag til videre entreprenante tiltag: 
- Artikel om forløbet til skolebladet m.v. 
- Udstille hos den lokale isenkræmmer. 
- Holdet kan i fællesskab udvikle på den ”bedste” løsning  
og tage kontakt til en producent af brugskunst. 
 

 

 

 

 


