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Årsplan 4-7 klasse håndværk og design 

Skoleåret 2020-21 

 

Lærer: Henriette Dalsgaard 

  

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for faget håndværk og design. 
Forløbet leder mod følgende overordnede kompetencemål: 

• Håndværk - forarbejdning: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af 
materialer 

• Håndværk - materialer: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk 
• Design: Eleven kan arbejde med enkle disignprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 

 

Fælles Mål kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk 

Der kan forekomme ændringer undervejs i forløbet. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/
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Måned Forløb lektio-
ner 

færdigheds og vidensområder læringsmål 

august  
septem- 
ber 

Blomster, Billeder og 
Bogmærker 

 
• Ideudvikling 
• Produktrealisering 
• Materialekendskab 
• Tekniktræning: 

o håndsyning, 
broderiiteknikker 

• Jeg kan arbejde med en designproces 
• Jeg kan designe et bogmærke til en 

udvalgt person og begrunde mine valg. 

oktober 
novem- 
ber 

Havet 
6/7 applikation på 
pude 
5. fantasifisk 
4. havfruer (filt) 

 
• Ideudvikling 
• Produktrealisering 
• Materialekombination og udtryk 
• tekniktræning: 

o symaskinekørekort 
o symaskinetræning 
o håndsyning - forsting 

• Jeg kan lave en skitse og arbejde ud fra 
den 

• Jeg kan arbejde med en designproces 
• Jeg kan sammensætte farver og 

materialer til et produkt med æstetisk 
udtryk 

novem- 
ber  
decem- 
ber  

Juletema 
 

• Tekniktræning 
o Arbejde med patchwork 

skabeloner 
o Håndsyning 

• Jeg kan arbejde ud fra en skabelon og 
skabe mit eget udtryk vha. farver og 
mønstre 

Januar 
februar 

Gammel T-shirt i nye 
klæder 

 
• Designe T-shirts modeller 
• Produktrealisering 
• Materialeforarbejdning 
• Trykketeknik 

• Jeg kan ideudvikle med farver 
• Jeg kan fremstille et nyt produkt af en 

gammel T-shirt 
• Jeg kan arbejde med bæredygtigt design 

Marts Påske 
 

• Ideudvikle ud fra påsketema • Jeg kan fremstille forskellige rumlige 
figurer  
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Måned Forløb lektio-
ner 

færdigheds og vidensområder læringsmål 

April 
maj  

Dyr 4/5 
 
Tasker/covers 6/7 

 
• Tekniktræning 

o Hækling 
o Strik 

• Jeg kan anvende en kendt teknik til 
fremstilling af små dyr (4/5) 

• Jeg kan fremstille et produkt, som 
opfylder en bestemt funktion 

Juni Kendte designere 
 

• Kendskab til historiske 
designperioder 

• Kendskab til berømte danske 
designere  

• Jeg har viden om og kan fortælle om 
kendte designere og deres produkter 

 


