
Årsplan Håndværk og design 7. klasse 2020-2021 
 
7. klasse har H/D om fredagen fra 13.00-14.00 i det første halve skoleår efter sommerferien 2020, og så har de billedkunst efter jul og til 
sommerferien 2021 
Eleverne har haft Håndværk i mellemgruppen. 
 

Fag: Håndværk og design 
Årgang: 7. klasse 

Formål/kompetenceområde:: Færdigheds- og vidensområde(r) i 
fokus: 

Uge: Ansvarlige: Birgitte   

33 Første skoleuge   

34 Vikar    

35 Intro til faget - strukturen og hvad vi 
skal nå. 

Forestille sig hvordan noget kan se 
ud, og bruge udvalgte materialer til at 
lave produktet. 
Klippe efter et mønster. 
Tråde en nål og binde en knude.  
Sy forskellige sting i hånden. 
I gang med at tegne deres nøglering.  
Tænke videre - give hinanden ideer. 
Lave en materialeliste til mig. 

Eleven kan anvende/og have viden 
om specialiserede teknikker 
Eleven kan beherske/har viden om 
specialiserede teknikker efter hensigt 
Eleven kan beherske håndværktøjer 
og redskaber efter hensigt  
Eleven har viden om håndværktøjers 
og redskabers 
anvendelsesmuligheder 

36 Nøglering Klip og begynd 

37 Nøglering Sy 

38 Nøglering Sy og pynte 

39 Fredag: sponsorløb 15-19   



40 Nøglering - ophæng Afslutte  

41 Emneuge/studietur   

42 Efterårsferie   

43 Strikke og hækle små projekter 
 

Håndværk – forarbejdning  
Håndværk – materialer 

Idéudvikling  
Eksperiment og analyse 
Materialekendskab 
Materialekomposition og udtryk 
Produktrealisering 

44 

45 

46 Strikke og hækle små projekter 
(Torsdag: lysfest 17-19) 

47 Introduktion til syninger og sømme 
Klip og sy et net 
Mønsterkonstruktion  
Materialevalg 
 
Design en taske i tekstilt materiale 
Design en taske til en selvvalgt 
brugssituation  Inddrag en persona 
i designprocessen  Brug 
rammetryk som teknik og redskab 
designet  Sy og iscenesæt tasken 
og lav en fotoserie 
 
(Mandag uge 49: juleklippedag) 

Håndværk – forarbejdning  
Håndværk – materialer 
 
 
Design 

Teknikker 
Materialekendskab 
Materialeforarbejdning 
 
 
Idéudvikling 
Eksperiment og analyse 
Arbejdsformer  
Materialesikkerhed  
Produktrealisering  
Evaluering 

48 

49 

50 

51 (Fredag: afslutning m kirke)   

 
 



 
“Eleverne skal i faget håndværk og design gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille 
og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer 
og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative 
og entreprenante kompetencer. 

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske 
håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant 
tilgang fremmes. Eleverne skal såvel individuelt som i samarbejde gennem stillingtagen og handling opnå tillid til egne muligheder og opleve glæde ved at 
arbejde med hænderne. 

Stk. 3. Eleverne skal gennem håndværk og design opnå forståelse for materiel kultur i elevernes hverdag og i forskellige kulturer og tidsperioder. Eleverne 
skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.” 
 


