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Uge Lektioner Forløb Kompetenceområder og mål Indhold 
Hårde/ 
bløde 

materialer  
Bemærkninger 

 

Håndværkogdesing.gyldendal.dk    

 

 

32-38 
 

16 
Morgenbakke 

og tilbehør 
 

 
Kompetencemål: 

Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende 
værktøjer, redskaber og 
maskiner til 
forarbejdning af 
materialer 
 
Mål:  

Eleven kan beherske og 
maskiner. 
håndværktøjer og 
redskaber efter hensigt. 
 

Eleven har viden om 
håndværktøjers og 
redskabers 
anvendelsesmuligheder. 
 
Kompetencemål: 

Eleven kan selvstændigt 
forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk. 
 
 

 

Eleven skal arbejde 
med både hårde 
og bløde 
materialer i denne 
opgave 
 
Eleven skal designe 
sin egen 
morgenbakke, den 
skal udarbejdes i 
træ 
 
Eleven skal sy en 
grillhandske og en 
æggevarmer 
 
Eleven skal snitte 
en smørekniv 
 
Der skal laves 
udførlige skitser af 
alle designs 
 

 

 

 
Eleverne skal arbejde sammen i grupper à 2.  
Eleverne skal finde inspiration til morgenbakke på nettet, 
derhjemme eller lign. steder. Bakken skal udarbejdes i træ. 
 
Der skal designes en grillhandske i stof. Den skal syes på 
maskine. 
Der skal laves en æggevarmer. Den skal syes i stof på maskine. 
 
Der skal designes en smørekniv. Den skal snittes i friskfældet 
blommetræ. 
 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut 
i forløbet. 
 
Elevernes produkter skal udstilles i AULA 
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Mål:  

Eleven kan selvstændigt 
gennemforarbejde 
materialer til produkter. 
 
Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
kvaliteten af 
materialeforarbejdning. 
 
 
 

39-46 12 
Design 
genstand til 
persona 

 
Kompetencemål: 
 
Eleven kan selvstændigt 
forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk. 
 
Mål: 
 
Eleven kan begrunde 
valg af komposition, 
form og farve i 
håndværksprodukter. 
 
 

 
 

 Eleven skal trække 
forskellige kort fra 
en bunke. Ud fra 
kortene skal 
eleven designe en 
genstand til en 
speciel person. Der 
skal indtænkes 
farve, funktion og 
æstetik. 

 

 

Eleven må arbejde i selvvalgt gruppe à 2. 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden 
 
Evt. udstilling i AULA 
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42   EFTERÅRSFERIE    

47-3 
(halvdelen 
af holdet) 

14  
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 
 
Mål: 
 
Eleven kan anvende 
håndværktøjer og 
redskaber på en 
specialiseret måde 
 
Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt 
 

 
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 fra bogen ”Håndværk og design – et fag i 
skolen” 
 
 
 
Eleverne er delt op i to hold. Så det er kun halvdelen af holdet, 
der arbejder med denne opgave i disse uger. Den anden 
halvdel af holdet, skal designe en pude med et tryk. 
Fra uge 4 bytter man hold. 
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4-12 
(halvdelen 
af holdet) 

14 
Design en pude 

med tryk 

 
Kompetencemål: 
 

Eleven kan selvstændigt 
forarbejde 
mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk. 
 
Mål: 
 

Eleven kan begrunde 
valg af komposition, 
form og farve i 
håndværksprodukter 
 

Eleven kan arbejde 
selvstændigt med 
produkters æstetiske 
udtryk efter hensigt. 

 

Eleven skal designe 
en pude. Den skal 
syes på maskine. 
På puden skal der 
udarbejdes et 
tryk/stempel, som 
også er eget design 

  

Det er kun den ene halvdel af holdet, der arbejder med 
pudeproduktion i disse uger, den anden halvdel af holdet 
arbejder med fuglehus i denne periode. 
 
 
Eleverne skal præsentere deres produkter for hinanden til slut 
i forløbet. 
 
 

13-20  Prøveforløb 

  
Eleven skal få en 
fornemmelse af, 
hvordan prøven i 
dette fag er 

  

Vi tilegner at gennemføre et bud på en kompetenceprøve. 
 
 
 

21-24  
Kendte 

designere 

 
Kompetencemål: 
 

Eleven kan arbejde med 
komplekse 

 

Eleven skal 
fordybe sig i 

  
 

Eleverne skal præsentere hinandens produkter til slut i 
forløbet. 
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designprocesser knyttet 
til 
produktfremstillinger. 
 
Mål: 
 

Eleven har viden om 
form og funktion i 
udførelse af produkt. 
 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
form, funktion og 
æstetik. 
 
 
 

forskellige kendte 
designere. 
 

 

   
    

   

 
 
 

 
 

  
 
 
 

25   SOMMERFERIE    

Ret til ændringer forbeholdes. 

UE/JT 


