
Håndarbejde 
 
Formålet med at undervise i håndarbejde er at 

· at igangsætte og videreudvikle elevernes lyst til at skabe og udtrykke sig kreativt og personligt, 

· at give dem arbejdsglæde og selvtillid. 

· at se de forskellige håndværksmæssige færdigheder, som en del af vores historie, kultur og fritidsliv. 

· at oplære eleverne i følgende arbejdsproces - ide, planlægning, udførelse samt vurdering af et produkt. 

· at opdrage eleverne til kritisk at vurdere omgivelserne m.h.t. miljø, kvalitet og æstetik. 

Kundskaber og færdigheder 
Der skal arbejdes med beklædningssyning og brugstekstiler, billeder og skulpturer, rum og scenografi, hvor 
udtryksformen er af såvel æstetisk som funktionel art. 

Det håndværksmæssige 
Arbejdsmetoder og teknikker, der anvendes ved fremstilling af tekstile produkter.  
Anvendelse og vurdering af materialer og redskaber, maskiner og andre teknologiske hjælpemidler, der bruges 
i tekstile arbejdsprocesser. 
Tekstile materialers oprindelse, egenskab og fremstilling. 
Ergonomiske og arbejdsmiljømæssige forhold. 

Det skabende 
Forskellige sansepåvirkninger og oplevelser som baggrund for at kunne skabe og vurdere forskellige æstetiske 
udtryksformer. 
Tekstil design, herunder komposition, farve funktion og materialer og deres samspil. 

Det samfundsmæssige og kulturelle forhold 
· Æstetik og funktion og deres indbyrdes forhold. 

· Naturgivne og kulturelle forudsætninger for menneskets udformning og anvendelse af tekstiler. 

· Forbrug i videst betydning, samt de mekanismer, der styrer forbruget og påvirker mode og design. 

· Forbruget som kommunikationsmiddel. 

· Forskellige kulturmønstre, deres sammenspil og gensidig påvirkning. 

Undervisningsplan 
3. & 4. Klassetrin 
Følgende discipliner skal indgå:  

• Klippe 
• Tegne 
• Enkel mønsterfremstilling 
• Farvelære 
• Begynder kursus i brug af symaskine 
• Forskelligt uldarbejde (snoning, vævning, strikning, filtning m.m.)  
• Stofdekoration (maling, tryk) 

Forslag til undervisningsplan:  
• Billedfremstilling 
• Legetøj: handskedukker, bolde, krammedyr 
• Brugsting: puder, punge, kort, flag, forklæder, gym. pose m.m. 
• Beklædningssyning: shorts, bluse, hat, kostumer til udklædning 

 
5. & 6. Klassetrin 
Følgende discipliner skal indgå: 

• Mønsterfremstilling og –bearbejdning 
• Måltagning og beregning 
• Kendskab til symaskinens mange muligheder 
• Patchwork 
• Applikation 
• Stofdekoration og indfarvning 
• Farvelære  
• Materialelære 

 
Forslag til undervisningsplan: 

• billed- og skulpturfremstilling, kulisser til skolens årlige teaterforestilling 
• brugsting (drager, penalhus, brevmapper) 
• beklædning (Kostumer til skolens årlige teaterforestilling, shorts, bluse, veste, gamacher, hatte) 


