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Slutmål for faget håndarbejde  

  

Tekstile arbejdsområder 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at  

• formgive tekstile produkter  

• beherske et udvalg af tekstile teknikker  

• udnytte kendskab til forskellige tekstile materialer  

• vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og arbejdsredskaber  

• arbejde med komposition og farvelære  

• bruge relevante fagudtryk.  

Det skabende håndværk 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at  

• fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer  

• arbejde med dele af den tekstile designproces  

• bruge omverdenen som inspirationskilde  

• eksperimentere med materialer, farver og teknikker  

• overskue en arbejdsgang  

• bruge it og medier i den tekstile designproces.  

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i 

stand til at  

• anvende tekstile produkter som kommunikationsmiddel  

• give eksempler på naturens og kulturens indflydelse på udformning og anvendelse af tekstiler  

• give eksempler fra den tekstile kulturarv  

• forholde sig til samspillet mellem ressourcer og forbrug i arbejdet med tekstiler.  
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Slutmål Valgfag 

Design og produkt 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at 

• kunne bruge erfaringer og egne ideer i kreative designprocesser 

• udtrykke sig selvstændigt gennem skabende håndværksmæssigt arbejde 

• fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer 

• formgive med personligt præg 

• opsøge inspirationskilder 

• kunne bruge it og medier – både som inspiration, som værktøj og til formidling 

• eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion 

• evaluere det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel 

• reflektere over egne designprocesser. 

Håndværksmæssige arbejdsområder 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at 

• formgive og fremstille tekstile produkter 

• udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder 

• afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger 

• beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker 

• vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj 

• arbejde med komposition og farvelære 

• planlægge en arbejdsgang ud fra en tidsramme og med materialer efter eget valg 

• medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen 

• bruge relevante fagudtryk 

• kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav i undervisningen. 
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Det samfundsmæssige og kulturelle indhold 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at 

• undersøge og diskutere tekstile produkters betydning som kommunikationsmiddel, der udtrykker 

stemninger og signalerer holdninger og normer 

• forstå, hvordan forskellige samfunds skabertrang og beherskelse af håndværk har sat sig spor i historien 

og påvirker vores dagligdag og fremtid 

• opnå indsigt i naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets udformning, 

anvendelse og fremstilling af håndværksmæssige produkter og udtryk 

• begrunde valget af materialer ud fra etiske overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed 

• fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder 

• præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund. 

 

 


