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32-33 
 

4 
Designprocessen 

 

 
 
Kompetencemål: 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål:  
Eleven har viden om 
ideudviklingsmetoder 
 
Eleven kan udvikle 
ideer med en innovativ 
og entreprenant 
tilgang, herunder med 
digitale værktøjer 

 
Hvad er en 
designproces? 
 
Eleverne skal lære om 
bæredygtighed, 
materialer, teknologi 
og meget mere. 
 
Eleverne får viden om 
flere af de ting, som 
designere tænker 
over, når de arbejder. 
 
 

  
Inspiration fra ”Gyldendal.dk” 
 
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/vaerktoejer/designprocessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut i 
forløbet. 
 

34-41 16 
Made in 
Denmark 

 
Kompetencemål:  
Eleven kan målrettet 
og sikkert anvende 
værktøjer, redskaber 
og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 

 
 

Eleverne skal 
arbejde med tre 
forskellige 
kunsthåndværk og 
materialer og de 
skal lære om 
forskellige 
teknikker, der 
knytter sig hertil. 

 

 
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=cbbde8b9-cfdd-4fbd-9f2e-
246a0b4de3f8&cHash=8169785997bb1445892a256e8673c8bb 
 
 
 
 
 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/vaerktoejer/designprocessen
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=cbbde8b9-cfdd-4fbd-9f2e-246a0b4de3f8&cHash=8169785997bb1445892a256e8673c8bb
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=cbbde8b9-cfdd-4fbd-9f2e-246a0b4de3f8&cHash=8169785997bb1445892a256e8673c8bb
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=cbbde8b9-cfdd-4fbd-9f2e-246a0b4de3f8&cHash=8169785997bb1445892a256e8673c8bb
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knyttet til 
produktfremstilling 
 
Mål: 
 
Eleven har viden om 
håndværktøjer og 
redskaber 
 
Eleven har viden om 
ideudviklingsmetoder 
 
 
 

Eleverne skal 
arbejde kreativt og 
innovativt og dyste 
om at løse 
opgaverne bedst 
muligt. 
Der er i dette forløb 
tre opgaver der skal 
løses: den bundne 
opgave, den frie 
opgave, og 
finaleopgaven. 

42   EFTERÅRSFERIE    

43-47 
 

10  
Design dit eget 
fuglehus 

    
Kompetencemål: 
Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende 
værktøjer, redskaber 
og maskiner til 
forarbejdning af 
maskiner 
 
Eleven kan 
selvstændigt forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk 
 

 
Eleven skal selv 
designe sit fuglehus. 
Der skal laves skitser. 
Hvilken fugl skal bo i 
huset. 
Der skal indtænkes 
materiale, form og 
udsmykning. 

 

 

 

 
 
Inspiration til forløb i bogen ”Håndværk og design – et fag i skolen” 
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Mål: 
 
Eleven kan anvende 
håndværktøjer og 
redskaber på en 
specialiseret måde 
 
Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt 
 

48-2 10 Klimakamp 

 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan 
selvstændigt forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål: 
 
Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 

 
Eleverne skal i dette 
forløb skabe en 
grafisk identitet – et 
logofor en mærkesag. 
De skal i forløbet 
arbejde med 
problemstillinger som 
unge er frustrerede 
over. F.eks. 
klimaudfordringer. 

 

 
Inspiration fra:  
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/valgfag/klimakamp 
 
 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut i 
forløbet. 
 
 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/valgfag/klimakamp
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produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt 
 
Eleven har viden om 
innovative og 
entreprenante 
ideuddviklingsmetoder 
 
 
 

3-9 12 
Design af tiden 

 

 
Kompetencemål: 
Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende 
værktøjer, redskaber 
og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål: 
Eleven kan 
selvstændigt disponere 
arbejde med 
komplicerede 
håndværksprocesser 
 

 
 
I dette forløb skal 
eleverne arbejde med 
designprocessens 
faser. Der skal 
arbejdes med 
ideudvikling, 
ideafprøvning, 
fremstilling og 
evaluering. 

 

 
Inspiration til forløb: 
 
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=fcc85539-1f63-4023-9e00-
aac3faf939e0&cHash=4da5c11eb0be5ab4eee3cacc94339883 
 
 
 
Eleverne skal præsentere hinandens produkter til slut i forløbet. 
 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb-5-6/trykteknik
https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb-5-6/trykteknik
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=fcc85539-1f63-4023-9e00-aac3faf939e0&cHash=4da5c11eb0be5ab4eee3cacc94339883
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=fcc85539-1f63-4023-9e00-aac3faf939e0&cHash=4da5c11eb0be5ab4eee3cacc94339883
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=fcc85539-1f63-4023-9e00-aac3faf939e0&cHash=4da5c11eb0be5ab4eee3cacc94339883
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Eleven har viden om 
genstandens æstetiske 
udtryk i forhold til 
hverdagsliv, kulturer og 
tidsperioder 

10-15 12 
”Pandoras 

æske” 

 
Kompetencemål: 
Eleven kan 
selvstændigt forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål: 
Eleven kan 
selvstændigt 
gennemforarbejde 
materialer til produkter 
 
Eleven kan fremstille 
produkter efter ideer 
med inspiration fra 
hverdagsliv 
                                               

 
Eleverne skal arbejde 
med skitser og 
mockups i pap/papir. 
De vælger 
efterfølgende selv 
materialer og 
teknikker til æsken. 

 

 
 
 Forløbet tager udgangspunkt i: 
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=5006df07-8f29-4276-bdfb-
5fc81ca56214&navigation=authors&cHash=014f1ff11b92ce6c4bdcf7ed22c25155 
 
 
 

Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut i 
forløbet. 
 
 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=5006df07-8f29-4276-bdfb-5fc81ca56214&navigation=authors&cHash=014f1ff11b92ce6c4bdcf7ed22c25155
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=5006df07-8f29-4276-bdfb-5fc81ca56214&navigation=authors&cHash=014f1ff11b92ce6c4bdcf7ed22c25155
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=5006df07-8f29-4276-bdfb-5fc81ca56214&navigation=authors&cHash=014f1ff11b92ce6c4bdcf7ed22c25155


ÅRSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN – 7. KLASSE                                KLASSE: 7. A+ 7.B SKOLEÅR: 2021/2022 

Uge Lektioner Forløb Kompetenceområder og mål Indhold 
Hårde/ 
bløde 

materialer  
Bemærkninger 

 

Håndværkogdesing.gyldendal.dk    

 

   
    

16-21 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upcycling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan 
selvstændigt forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål: 
Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt 
 
Eleven kan fremstille 
produkter efter ideer 
med inspiration fra 
hverdagsliv 
 
 
 
 

 
I dette forløb skal 
eleverne arbejde med 
”upcycling”. 
De skal omdanne et 
stykke tøj og tilføje et 
statement. Det nye 
design på tøjet skal 
fortælle noget til 
omverden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspiration til forløb: 
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=f0801fb9-de09-413a-ae25-a5638d0ad0fc 

 
 
Hvis det er muligt, skal eleverne selv medbringe et stykke tøj, 
som de kan upcycle 

 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut i 
forløbet. 
 
 
 
 
 

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=f0801fb9-de09-413a-ae25-a5638d0ad0fc
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=f0801fb9-de09-413a-ae25-a5638d0ad0fc
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22- 25 8 
Nødvendige 
hverdagsting 

 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan 
selvstændigt forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk 
 
Eleven kan arbejde 
med komplekse 
designprocesser 
knyttet til 
produktfremstillinger 
 
Mål: 
 
Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt 
 
Eleven har viden om 
ideudviklingsmetoder 
 

 
Eleverne skal i dette 
forløb arbejde med 
innovative håndværk- 
og designprocesser. 
De skal fremstille et 
produkt, som er en 
fornyelse eller en 
forbedring af et 
allerede eksisterende 
produkt. Kravet til 
produktet er, at det 
skal være en ting, de 
bruger i hverdagen, 
og som de mener, er 
uundværlig. 
 

 

 
 
 
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-
unitplan/?unit_plan=bcf0d237-5784-a722-58bb-
be8559aedc48&cHash=8d44c58b96ff234763d413594ea68746 
 
 

 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut i 
forløbet. 
 

26   SOMMERFERIE    

https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=bcf0d237-5784-a722-58bb-be8559aedc48&cHash=8d44c58b96ff234763d413594ea68746
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=bcf0d237-5784-a722-58bb-be8559aedc48&cHash=8d44c58b96ff234763d413594ea68746
https://portals.clio.me/dk/haandvaerkdesign/3-9/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=bcf0d237-5784-a722-58bb-be8559aedc48&cHash=8d44c58b96ff234763d413594ea68746
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Ret til ændringer forbeholdes. 

UE 


