
Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og 

færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere 

blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i 

at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå 

erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser. 

Stk. 2. Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, 

fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at 

kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde. 

Stk. 3. Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og 

nutidig materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne 

udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og 

dialog er bærende elementer i undervisningen.
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Håndarbejde er et praktisk æstetisk fag, hvor hovedvægten lægges på det skabende 

håndværksmæssige arbejde med fremstilling af produkter. Glæden og udfordringen ved at omsætte 

ideer, fordybe sig i designprocesser og forvandle tekstile materialer til konkrete produkter er 

grundlæggende for undervisningen i håndarbejde. 

Arbejdsprocessernes varighed og form varieres, så eleverne både prøver at arbejde med opgaver af 

kortere varighed og med længerevarende projekter, ligesom undervisningen giver muligheder for 

individuelt arbejde, gruppearbejde og samarbejde om større fælles produkter.
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På Vejlernes Naturfriskole er undervisningen i håndarbejde et forløb, der strækker sig fra 0. kl. til 6. 

kl. Undervisningen foregår primært i små forløb i værkstedstimerne. Men faget inddrages også i 

andre sammenhænge: 
 

 Kreative uger 

 Dramaugen  

 I de enkelte klassers emnearbejde, hvor faget indgår naturligt. 

 

Overordnet arbejdes der indenfor faget med følgende: 
 

 Filtning, vævning, strikning, broderi, stoftryk, genbrug, knytning m.v.  

 Ideer (egne eller givne), eksperimentering, tegning af skitser, planlægning, fremstilling og 

formgivning af produkter. 

 Fremvisning, evaluering og vurdering af egne og andres produkter.  

 At placere produkter, teknikker, redskaber m.v. i et historisk perspektiv.  

 Komposition og farvelære. 

 Relevante fagudtryk.      

 Kendskab til tekstile materialer.  

 Miljø, ressourcer, produktion og forbrug i arbejdet med tekstiler.       

 Selvstændigt ud fra ideer, mønstre og arbejdsbeskrivelser. 

 

Skolen tilstræber at den enkelte elev i løbet af sin skolegang har stiftet bekendtskab med de 

forskellige arbejdsområder inden for tekstil og design, samt fået et indblik i fagets 

samfundsmæssige og kulturelle betydning. 
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